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Emenda 61
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 62
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 4

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 63
Michèle Rivasi

Proposta għal Regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL REGOLAMENT TAL-KUNSILL
dwar l-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-
Mediċini Innovattivi 2

dwar l-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tat-
Terapiji Innovattivi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en



PE524.772v01-00 4/98 AM\1012280MT.doc

MT

(L-adozzjoni ta’ din l-emenda teħtieġ bidliet korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 64
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Artikolu 168(5), l-
Artikoli 183 u 184 tat-Trattat

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta raġunijiet li jistgħu jiġġustifikaw li l-implimentazzjoni tal-inizjattiva proposta 
taqa’ taħt Artikoli dwar il-kodeċiżjoni tat-Trattat ta’ Lisbona: l-inizjattiva tal-IMI hija miżura 
ta’ inċentiva li għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta’ saħħa pubblika (Artikolu 168), il-
proposta tindirizza kif għandu jiġi implimentat il-programm qafas (Artikolu 183). Barra minn 
hekk, qed ikun propost li mhux biss is-settur privat iżda anke s-settur pubbliku (programmi 
tal-Istati Membri) jistgħu jkunu Membri tal-IMI (skont l-Artikolu 184/185).

Emenda 65
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE 
tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-
Programm Speċifiku “Koperazzjoni” li 
jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru 
tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni (2007-2013)8 identifikat 
sħubijiet pubbliċi-privati li jridu jiġu 
appoġġati, inkluża s-sħubija pubblika-
privata tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva 
Teknoloġika tal-Mediċini Innovattivi bejn
l-Unjoni u l-Federazzjoni Ewropea tal-

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE 
tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-
Programm Speċifiku “Koperazzjoni” li 
jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru 
tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni (2007-2013)[1] identifikat 
sħubijiet pubbliċi-privati li jridu jiġu 
appoġġati, inkluża s-sħubija pubblika-
privata tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva 
Teknoloġika tal-Mediċini Innovattivi li 
tinvolvi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-



AM\1012280MT.doc 5/98 PE524.772v01-00

MT

Industriji u l-Assoċjazzjonijiet tal-
Farmaċewtika (minn hawn ’il quddiem 
"EFPIA").

partijiet interessati inklużi l-industrija, l-
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, pazjenti, l-
akkademiċi u l-kliniċisti.

__________________ __________________
8 ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86 8 ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE ma ssemmiex speċifikament li l-Impriża Konġunta 
għandha tkun bejn l-Unjoni u l-EFPIA iżda ssemmi l-possibilità li jinħolqu impriżi teknoloġiċi 
konġunti.

Emenda 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)10 jimmira li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jgħaqqad il-finanzjament 
tal-Programm Qafas Orizzont 2020 u mal-
finanzjament tas-settur privat fi sħubijiet 
pubbliċi-privati fdawk l-oqsma ewlenin li 
r-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu fihom biex jinkisbu l-
għanijiet usa’ tal-kompetittività tal-Unjoni 
u biex jgħinu ħalli jingħelbu l-isfidi 
soċjetali. L-involviment tal-Unjoni f’dawn 
is-sħubijiet jista’ jkun b’kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-impriżi konġunti stabbiliti 
bl-Artikolu 187 tat-Trattat skont id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) jimmira li jkollu 
impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 
billi jgħaqqad il-finanzjament tal-
Programm Qafas Orizzont 2020 u mal-
finanzjament tas-settur privat fi sħubijiet 
pubbliċi-privati f’dawk l-oqsma ewlenin li 
r-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu fihom biex jinkisbu l-
għanijiet usa’ tal-kompetittività tal-Unjoni, 
jinħoloq l-investiment privat, u biex jgħinu 
ħalli jingħelbu l-isfidi soċjetali. Dawk is-
sħubiji għandhom ikunu bbażati fuq 
impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni 
bilanċjata mill-imsieħba kollha, ikunu 
responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom 
u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi 
tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
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effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta’ partijiet 
interessati fl-oqsma speċifiċi tagħhom. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jista’ jkun b’kontribuzzjonijiet finanzjarji 
lill-impriżi konġunti stabbiliti bl-
Artikolu 187 tat-Trattat skont id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
10 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 10 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li sar ftehim dwarhom waqt in-negozjati 
Orizzont 2020 rigward l-ITKs u x’għandhom jipprovdu.

Emenda 67
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)10 jimmira li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jgħaqqad il-finanzjament 
tal-Programm Qafas Orizzont 2020 u mal-
finanzjament tas-settur privat fi sħubijiet 
pubbliċi-privati fdawk l-oqsma ewlenin li 
r-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu fihom biex jinkisbu l-
għanijiet usa’ tal-kompetittività tal-Unjoni 
u biex jgħinu ħalli jingħelbu l-isfidi 
soċjetali. L-involviment tal-Unjoni f’dawn 
is-sħubijiet jista’ jkun b’kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-impriżi konġunti stabbiliti 
bl-Artikolu 187 tat-Trattat skont id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)10 jimmira li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jgħaqqad il-finanzjament 
tal-Programm Qafas Orizzont 2020 u mal-
finanzjament tas-settur privat fi sħubijiet 
pubbliċi-privati f’dawk l-oqsma ewlenin li 
r-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu fihom biex jinkisbu l-
għanijiet usa’ tal-kompetittività tal-Unjoni 
u biex jgħinu ħalli jingħelbu l-isfidi 
soċjetali. Dawk is-sħubiji għandhom 
jirriflettu kontribuzzjoni bbilanċjata mill-
imsieħba kollha filwaqt li l-governanza u 
l-funzjonament tagħhom għandhom 
ikunu trasparenti, miftuħa u effiċjenti. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 



AM\1012280MT.doc 7/98 PE524.772v01-00

MT

jista’ jkun b’kontribuzzjonijiet finanzjarji 
lill-impriżi konġunti stabbiliti bl-
Artikolu 187 tat-Trattat skont id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
10 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 10 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Emenda 68

Christian Ehler, Françoise Grossetête

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)11 għandu 
jingħata aktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit mid-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) 
Nru […]/2013.

(5) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlament u tal-Kunsill ta’ ... 2013 li 
jistabbilixxi l-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)11

għandu jingħata aktar appoġġ lill-impriżi 
konġunti kif stabbilit mid-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) 
Nru […]/2013.

__________________ __________________
11 ĠU … [PS ta’ Orizzont 2020] 11 ĠU … [PS ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza mhux biss għall-Programm Speċifiku, iżda wkoll għall-
Programm Qafas, li hija importanti biex turi konformità mal-Artikolu 19 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.
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Emenda 69Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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)11 għandu
jingħata aktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit mid-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)11 jista’ jingħata 
aktar appoġġ lill-impriżi konġunti kif 
stabbilit mid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 
skont il-kundizzjonijiet speċifikati fid-
Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013.

__________________ __________________
11 ĠU … [PS ta’ Orizzont 2020] 11 ĠU … [PS ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Emenda 70

Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-riċerka relatata dwar il-futur tal-
mediċina għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-
taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa 
pubblika u tal-kompetittività tal-industrija 
bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi 
u t-trawwim tal-kollaborazzjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, bl-involviment tal-
SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
inizjattiva għandu jitwessa’ għall-oqsma 
kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-
xjenzi tal-ħajja. L-oqsma jkunu ta’ interess 
għas-saħħa pubblika, kif jidentifika r-
rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa dwar il-mediċini ta’ prijorità għall-
Ewropa u għad-Dinja, li bħalissa qed jiġi 

(8) Ir-riċerka relatata dwar il-futur tal-
mediċina għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-
taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa 
pubblika u tal-kompetittività tal-industrija 
bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi 
u t-trawwim tal-kollaborazzjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, bl-involviment tal-
SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
inizjattiva għandu jitwessa’ għall-oqsma 
kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-
xjenzi tal-ħajja. L-oqsma jkunu ta’ interess 
għas-saħħa pubblika, kif jidentifika r-
rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa dwar il-mediċini ta’ prijorità għall-
Ewropa u għad-Dinja, li bħalissa qed jiġi 
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aġġornat għal verżjoni ġdida li mistennija 
toħroġ fl-2013. Għaldaqstant l-inizjattiva 
għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ 
partijiet interessati, inklużi mid-caps, minn 
setturi differenti (eż. l-industrija tal-
immaġni bijomedika, l-industrija tal-
informazzjoni teknoloġika medika, l-
industrija dijanjostika u/jew tas-saħħa tal-
annimali). Parteċipazzjoni usa’ tgħin biex 
isir l-iżvilupp ta’ approċċi u teknoloġiji 
ġodda għall-prevenzjoni, id-dijanjożi u t-
trattament ta’ mard b’impatt qawwi fuq is-
saħħa pubblika.

aġġornat għal verżjoni ġdida li mistennija 
toħroġ fl-2013. Għaldaqstant l-inizjattiva 
għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ 
partijiet interessati, inklużi SMEs (impriżi 
mikro, żgħar u medji) u kumpaniji mid-
cap u medji li mhumiex swieq tal-kapital 
ta’ ekwità u b’potenzjal għall-
innovazzjoni, minn setturi differenti (eż. l-
industrija tal-immaġni bijomedika, l-
industrija tal-informazzjoni teknoloġika 
medika, l-industrija dijanjostika u/jew tas-
saħħa tal-annimali). Parteċipazzjoni usa’ 
tgħin biex isir l-iżvilupp ta’ approċċi u 
teknoloġiji ġodda għall-prevenzjoni, id-
dijanjożi u t-trattament ta’ mard b’impatt 
qawwi fuq is-saħħa pubblika.

Or. en

Emenda 71

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-riċerka relatata dwar il-futur tal-
mediċina għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-
taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa 
pubblika u tal-kompetittività tal-industrija 
bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi 
u t-trawwim tal-kollaborazzjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, bl-involviment tal-
SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
inizjattiva għandu jitwessa’ għall-oqsma
kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-
xjenzi tal-ħajja. L-oqsma jkunu ta’ interess 
għas-saħħa pubblika, kif jidentifika r-
rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa dwar il-mediċini ta’ prijorità għall-
Ewropa u għad-Dinja, li bħalissa qed jiġi 
aġġornat għal verżjoni ġdida li mistennija 
toħroġ fl-2013. Għaldaqstant l-inizjattiva 
għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ 

(8) Ir-riċerka relatata dwar il-futur tat-
terapiji għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-
taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa 
pubblika u tal-kompetittività tal-industrija 
bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi 
u t-trawwim tal-kollaborazzjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, bl-involviment tal-
SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
inizjattiva għandu jitwessa’ għall-oqsma
rilevanti tas-saħħa pubblika, tar-riċerka u 
l-innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja filwaqt li 
jqis il-bżonn għall-prevenzjoni ta’ mard 
kif ukoll l-aspetti soċjali rilevanti. L-
oqsma jkunu ta’ interess għas-saħħa 
pubblika, kif tidentifika l-Organizzazzjoni
Dinjija tas-Saħħa inkluż fir-rapport dwar 
il-mediċini ta’ prijorità għall-Ewropa u
mill-istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika tal-
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partijiet interessati, inklużi mid-caps, minn 
setturi differenti (eż. l-industrija tal-
immaġni bijomedika, l-industrija tal-
informazzjoni teknoloġika medika, l-
industrija dijanjostika u/jew tas-saħħa tal-
annimali). Parteċipazzjoni usa’ tgħin biex 
isir l-iżvilupp ta’ approċċi u teknoloġiji 
ġodda għall-prevenzjoni, id-dijanjożi u t-
trattament ta’ mard b’impatt qawwi fuq is-
saħħa pubblika.

Istati Membri. Għaldaqstant l-inizjattiva 
għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ 
partijiet interessati, minn setturi pubbliċi u 
privati differenti (eż. l-industrija tal-
immaġni bijomedika, l-industrija tal-
informazzjoni teknoloġika medika, il-
fitoterapija, il-fagoterapija, in-nutrizzjoni,
l-industrija dijanjostika u/jew tas-saħħa tal-
annimali) u tadotta approċċ 
multidixxiplinari li jippermetti sinerġiji 
bejn ix-xjenzi bijomediċi, xjenzi naturali 
oħrajn u x-xjenzi soċjali. Parteċipazzjoni 
usa’ tgħin biex isir l-iżvilupp ta’ approċċi u 
teknoloġiji ġodda biex jinftiehem l-istil ta’ 
ħajja u d-determinanti ambjentali, għall-
prevenzjoni, id-dijanjożi u t-trattament ta’ 
mard b’impatt qawwi fuq is-saħħa 
pubblika.

Or. en

Emenda 72

Vicky Ford

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-riċerka relatata dwar il-futur tal-
mediċina għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-
taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa 
pubblika u tal-kompetittività tal-industrija 
bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi 
u t-trawwim tal-kollaborazzjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, bl-involviment tal-
SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
inizjattiva għandu jitwessa’ għall-oqsma 
kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-
xjenzi tal-ħajja. L-oqsma jkunu ta’ interess 
għas-saħħa pubblika, kif jidentifika r-
rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa dwar il-mediċini ta’ prijorità għall-
Ewropa u għad-Dinja, li bħalissa qed jiġi
aġġornat għal verżjoni ġdida li mistennija 
toħroġ fl-2013. Għaldaqstant l-inizjattiva 
għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ 

(8) Ir-riċerka relatata dwar il-futur tal-
mediċina għandha ssir f’dawk l-oqsma li t-
taħlita ta’ għanijiet soċjetali, tas-saħħa 
pubblika u tal-kompetittività tal-industrija 
bijomedika tkun teħtieġ il-ġabra tar-riżorsi 
u t-trawwim tal-kollaborazzjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, bl-involviment tal-
SMEs. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
inizjattiva għandu jitwessa’ għal dawk l-
oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-
xjenzi tal-ħajja fejn jista’ jkun mistenni l-
valur miżjud ta’ dan l-istrument. L-oqsma 
jkunu ta’ interess għas-saħħa pubblika, kif 
jidentifika r-rapport tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa dwar il-mediċini ta’ 
prijorità għall-Ewropa u għad-Dinja 
aġġornat fl-2013. Għaldaqstant l-inizjattiva 
għandha tara li tinvolvi firxa usa’ ta’ 
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partijiet interessati, inklużi mid-caps, minn 
setturi differenti (eż. l-industrija tal-
immaġni bijomedika, l-industrija tal-
informazzjoni teknoloġika medika, l-
industrija dijanjostika u/jew tas-saħħa tal-
annimali). Parteċipazzjoni usa’ tgħin biex 
isir l-iżvilupp ta’ approċċi u teknoloġiji 
ġodda għall-prevenzjoni, id-dijanjożi u t-
trattament ta’ mard b’impatt qawwi fuq is-
saħħa pubblika.

partijiet interessati, inklużi SMEs u mid-
caps, minn setturi differenti (eż. l-industrija 
tal-immaġni bijomedika, l-industrija tal-
informazzjoni teknoloġika medika, l-
industrija dijanjostika u/jew tas-saħħa tal-
annimali). Parteċipazzjoni usa’, inkluż 
involviment sinifikanti minn 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, u 
organizzazzjonijiet tal-pazjenti tgħin biex 
isir l-iżvilupp ta’ approċċi u teknoloġiji 
ġodda għall-prevenzjoni, id-dijanjożi u t-
trattament ta’ mard b’impatt qawwi fuq is-
saħħa pubblika.

Or. en

Emenda 73

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kontinwazzjoni ta’ din l-inizjattiva 
għandha tqis ukoll l-esperjenza miksuba 
mill-operat tal-Impriża Konġunta tal-IMI 
inklużi r-riżultati tal-evalwazzjoni interim 
tagħha u r-rakkomandazzjonijiet14 tal-
partijiet interessati u tittwettaq bi struttura 
u regoli iktar xierqa għall-għanijiet tagħha 
ħalli tiżdied l-effiċjenza u tiżgura 
simplifikazzjoni fil-livell operattiv. Għal 
dan il-għan, l-Impriża Konġunta tal-
Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 
(minn hawn ’il quddiem ‘‘IMI2’’) 
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-Unjoni15.

(9) L-evoluzzjoni ta’ din l-inizjattiva 
għandha tqis ukoll l-esperjenza miksuba 
mill-operat tal-Impriża Konġunta tal-IMI 
inklużi r-riżultati tal-evalwazzjoni interim 
tagħha u r-rakkomandazzjonijiet14 tal-
partijiet interessati u tittwettaq bi struttura 
u regoli iktar xierqa għall-għanijiet tagħha 
ħalli tiżdied l-effiċjenza u tiżgura 
simplifikazzjoni fil-livell operattiv, u billi 
jitwessgħu l-objettivi tagħha minn 
mediċini għal kunċetti usa’ ta’ terapiji.
B’hekk l-Impriża Konġunta tal-IMI 
għandha tkompli bħala l-Inizjattiva tat-
Terapiji Innovattivi (minn hawn ’il 
quddiem “ITI”).

__________________ __________________
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15 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 15 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(L-emenda li tbiddel IMI2 għal ITI għandha tapplika għat-test kollu.)

Emenda 74
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-Impriża Konġunta tal-IMI2 
għandha topera b’mod trasparenti li 
jiżgura li l-parteċipanti jipproteġu, 
jisfruttaw u jxerrdu r-riżultati tar-riċerka 
tagħhom b’mod li jiżgura disseminazzjoni 
u sfruttar fuq skala kbira tad-dejta tar-
riċerka u aċċess affordabbli għall-prodott 
finali. 

Or. en

Emenda 75

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Membri privati tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 esprimew bil-miktub li 
jaqblu li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka fil-
qasam tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fi 
struttura li hi adatta aktar għan-natura ta’ 
sħubija pubblika-privata. Huwa xieraq li l-
Membri mis-settur privat tal-Impriża 

(10) Il-Membri tal-Impriża Konġunta tal-
ITI għandhom esprimu bil-miktub li 
jaqblu li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka fil-
qasam tal-Impriża Konġunta tal-ITI fi 
struttura li hi adatta aktar għan-natura ta’ 
sħubija pubblika-privata. Huwa xieraq li l-
Membri tal-Impriża Konġunta tal-ITI
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Konġunta tal-IMI2 jaċċettaw l-Istatuti 
inklużi fl-Anness permezz ta’ ittra ta’ 
approvazzjoni.

jaċċettaw l-Istatuti inklużi fl-Anness 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni.

Or. en

Emenda 76

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu żviluppati aktar l-għanijiet 
tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, entitajiet
legali oħra għandu jkollhom l-opportunità 
li jissieħbu. Barra minn hekk, l-entitajiet 
legali interessati li jappoġġaw l-għanijiet 
tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fl-oqsma 
tar-riċerka speċifiċi tagħhom għandhom 
jingħataw iċ-ċans isiru Sħab Assoċjati fl-
Impriża Konġunta tal-IMI2.

(11) Sabiex jiġu żviluppati aktar l-għanijiet 
tal-Impriża Konġunta tal-ITI, kwalunkwe 
entità legali stabbiliti fl-Unjoni għandu
jkollha l-opportunità li tissieħeb. L-
entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew 
f’pajjiżi assoċjati fil-programm qafas u
interessati li jappoġġaw l-għanijiet tal-
Impriża Konġunta tal-ITI fl-oqsma tar-
riċerka speċifiċi tagħhom għandhom 
jingħataw iċ-ċans isiru Membri fl-Impriża 
Konġunta tal-ITI.

Or. en

Emenda 77

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kontribuzzjonijiet mingħand il-
Membri privati għandhom ikunu relatati 
mal-kostijiet amministrattivi tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 u, flimkien mas-Sħab 
Assoċjati għall-qasam tar-riċerka 
speċifiku tagħhom, mal-kofinanzjament 

(13) Il-kontribuzzjonijiet mill-Membri
għandhom ikunu relatati mal-kostijiet 
amministrattivi tal-Impriża Konġunta tal-
ITI u mal-kofinanzjament meħtieġ biex 
jitwettqu azzjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li tappoġġa l-Impriża 
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meħtieġ biex jitwettqu azzjonijiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni li tappoġġa l-
Impriża Konġunta tal-IMI2.

Konġunta tal-ITI.

Or. en

Emenda 78

Vicky Ford

Proposta għal Regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet 
indiretti li tiffinanzja l-Impriża Konġunta 
tal-IMI2 għandha tkun konformi mar-
Regolament (UE) Nru … /2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ … 
2013 li jistabbilixxi r-regoli tal-
parteċipazzjoni u tixrid f’Orizzont 2020 –
il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)"16.

(14) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

__________________ __________________
16 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 16 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Emenda 79

Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha titmexxa bil-prinċipju tal-
ġestjoni finanzjarja tajba u bir-regoli
relevanti dwar il-ġestjoni indiretta stabbiliti
fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u r-Regolament delegat mill-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-

(15) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha titmexxa bil-prinċipju tal-
ġestjoni finanzjarja tajba u bir-regoli 
relevanti dwar il-ġestjoni indiretta stabbiliti
fl-Artikolu 60(1-4) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament 
delegat mill-Kummissjoni (UE) 
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29 ta’ Ottubru 201217 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201217.

Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012
dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/201217.

__________________ __________________
17 ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1 17 ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1

Or. en

Emenda 80
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta tal-IMI2 bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(18) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta tal-IMI2 bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni. L-
istess japplika għall-Qorti Ewropea tal-
Awdituri u l-Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 81

Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat 
tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
istrument kostitwenti tal-korpi, uffiċċji 
jew aġenziji li stabbilixxiet l-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
n-nefqa kollha ta’ dawn 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 

imħassra
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tal-korpi skont l-Artikolu 209 Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 għandhom 
jiġu eżaminati minn korp tal-awditu 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni 
inter alia dwar il-kredibilità tal-kontijiet u 
l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
fihom. L-evitar ta’ duplikazzjoni tal-eżami 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta IMI2 ma għandhomx 
ikunu soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

Or. en

Emenda 82

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat 
tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
istrument kostitwenti tal-korpi, uffiċċji 
jew aġenziji li stabbilixxiet l-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
n-nefqa kollha ta’ dawn il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi skont l-Artikolu 209 Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 għandhom 
jiġu eżaminati minn korp tal-awditu 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni 
inter alia dwar il-kredibilità tal-kontijiet u 
l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
fihom. L-evitar ta’ duplikazzjoni tal-eżami 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta IMI2 ma għandhomx 
ikunu soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

imħassar

Or. en
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Emenda 83
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat tal-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
istrument kostitwenti tal-korpi, uffiċċji jew 
aġenziji li stabbilixxiet l-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
n-nefqa kollha ta’ dawn il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi skont l-Artikolu 209 Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012 għandhom 
jiġu eżaminati minn korp tal-awditu 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni inter 
alia dwar il-kredibilità tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
fihom. L-evitar ta’ duplikazzjoni tal-eżami 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta IMI2 ma għandhomx
ikunu soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(19) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat tal-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
istrument kostitwenti tal-korpi, uffiċċji jew 
aġenziji li stabbilixxiet l-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
n-nefqa kollha ta’ dawn il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi skont l-Artikolu 209 Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012 għandhom 
jiġu eżaminati minn korp tal-awditu 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni inter 
alia dwar il-kredibilità tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
fihom. Minkejja din l-opinjoni, li ma 
tikkostitwix awditu, huwa ġustifikat li l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 
għandhom ikunu soġġetti għal eżami mill-
Qorti tal-Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux ġustifikat li l-kontijiet tal-Impriża Konġunta IMI 2 ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri. L-opinjoni, anki meta tingħata minn korp tal-awditu 
indipendenti, mhix awditu li jippermetti lil partijiet terzi, fosthom l-Unjoni Ewropea u l-
Parlament, li jkollhom assigurazzjoni għolja li l-kontijiet jirrappreżentaw stampa vera tas-
sitwazzjoni tal-impriża u li t-tranżazzjonijiet fihom huma legali u regolari

Emenda 84
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal Regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-Impriża Konġunta tal-ITI 
għandha topera b’mod trasparenti, billi 
tipprovdi l-informazzjoni rilevanti 
disponibbli kollha lill-korpi tagħha u 
tagħmel pubblikament disponibbli l-
informazzjoni relatata mal-funzjonament 
tagħha inklużi l-abbozzi tal-aġendi u l-
minuti tal-laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija u 
l-Kumitat Xjentifiku. Barra minn hekk, il-
Membri tal-Bord tat-Tmexxija, il-Kumitat 
Xjentifiku u d-Direttur Eżekuttiv 
għandhom jippubblikaw u jaġġornaw id-
dikjarazzjoni sħiħa tal-attivitajiet 
professjonali u l-interessi finanzjarji 
tagħhom.

Or. en

Emenda 85

Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Mingħajr ħsara għall-evalwazzjoni 
interim imsemmija fl-Artikolu 11 u bi qbil 
mal-Artikolu 26 tar-Regolament ta’ 
Orizzont 2020, Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti, bħala strument partikolari ta’ 
finanzjament ta’ Orizzont 2020 
għandhom ikunu suġġetti għal 
valutazzjoni interim fid-dettall, li għandha 
tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi tal-ftuħ, it-
trasparenza u l-effikaċja tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 86
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
tal-proporzjonalità kif stabbiliti fl-
Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, 
l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-IMI2
biex madwar l-Unjoni jissaħħu r-riċerka u 
l-innovazzjoni industrijali, ma jistgħux 
jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u 
għalhekk biex tkun evitata d-duplikazzjoni, 
tinżamm il-massa kritika u jkun żgurat li l-
finanzjament pubbliku jintuża bl-aqwa 
mod, jistgħu jinkisbu aħjar mill-Unjoni. 
Dan ir-Regolament jillimita lilu nnifsu 
għall-minimu mitlub biex jintlaħqu dawk l-
għanijiet u ma jmurx lil hinn minn dak 
meħtieġ għal dak il-għan.

(20) Skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
tal-proporzjonalità kif stabbiliti fl-
Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, 
l-għanijiet tal-Impriża Konġunta tal-ITI
biex madwar l-Unjoni jissaħħu r-riċerka u 
l-innovazzjoni industrijali, jistgħu ma
jintlaħqux biżżejjed mill-Istati Membri u 
għalhekk biex tkun evitata d-duplikazzjoni, 
tinżamm il-massa kritika u jkun żgurat li l-
finanzjament pubbliku jintuża bl-aqwa 
mod, jistgħu jinkisbu aħjar mill-Unjoni. 
Dan ir-Regolament jillimita lilu nnifsu 
għall-minimu mitlub biex jintlaħqu dawk l-
għanijiet u ma jmurx lil hinn minn dak 
meħtieġ għal dak il-għan.

Or. en

Emenda 87

Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Impriża Konġunta tal-IMI nħolqot 
għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-
Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tipprovdi appoġġ kontinwu għall-
programm tar-riċerka fil-Mediċini 
Innovattivi billi twessa’ l-ambitu tal-

(21) L-Impriża Konġunta tal-IMI nħolqot 
għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-
Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tipprovdi appoġġ kontinwu għall-
programm tar-riċerka fil-Mediċini 
Innovattivi billi timplimenta l-attivitajiet 
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attivitajiet skont sett mibdul ta’ regoli. Il-
bidla mill-Impriża Konġunta tal-IMI għall-
Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun 
allinjata u sinkronizzata mal-bidla mis-
Seba’ Programm Qafas għall-Programm 
Qafas Orizzont 2020 biex ikun żgurat l-
aqwa użu tal-finanzjament disponibbli 
għar-riċerka. Għalhekk, fl-interess taċ-
ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 73/2008 għandu 
jitħassar u għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet tranżizzjonali.

previsti fil-programm ta’ riċerka tal-IMI 
taħt ir-regoli tal-Impriża Konġunta tal-
IMI. Il-bidla mill-Impriża Konġunta tal-
IMI għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 
għandha tkun allinjata u sinkronizzata mal-
bidla mis-Seba’ Programm Qafas għall-
Programm Qafas Orizzont 2020 biex ikun 
żgurat l-aqwa użu tal-finanzjament 
disponibbli għar-riċerka. Għalhekk, fl-
interess taċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2008 
għandu jitħassar u għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet tranżizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-Impriża Konġunta tal-IMI2 qiegħda biss timplimenta l-bqija tal-
attivitajiet li oriġinarjament kienu previsti sal-2017 skont il-programm ta’ riċerka IMI - u 
xejn aktar. Dawk l-attivitajiet li fadal għandhom isegwu l-ġabra "qadima" ta’ regoli tal-IMI, 
filwaqt li l-attivitajiet tal-IMI għandhom isegwu l-ġabra “ġdida” ta’ regoli. Filwaqt li dan 
diġà fih xogħol enormi, ebda modifika jew interferenza taż-żewġ ġabriet ta’ regoli m’għandha 
sseħħ bejn l-2014 u l-2017.

Emenda 88
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Minħabba li l-iskop ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li titwettaq aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-fondi tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell Ewropew, it-tul ta’ 
żmien tas-sħubijiet pubbliċi-privati 
ffinanzjati skont Orizzont 2020 għandu 
jkun allinjat mat-tul ta’ żmien tal-
Programm Qafas, sabiex jiġu evitati 
ġabra ta’ regoli differenti li qed 
jiffunzjonaw b’mod parallel u relatati ma’ 
piż amministrattiv addizzjonali għall-
parteċipanti u l-korpi tal-Unjoni fil-futur;
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Or. en

Emenda 89

Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Minħabba li l-iskop ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li jinkisbu aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-fondi tar-riċerka u l-
innovazzjoni Ewropew, l-Impriżi 
Konġunti għandhom jevitaw settijiet 
differenti ta’ regoli minn Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 90
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Sabiex ikun jista’ jingħalaq id-
distakk tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-
Ewropa, għandhom jiġu żviluppati l-
komplementarjetà u sinerġiji mill-qrib fil-
Fondi Strutturali. Fejn ikun possibbli, se 
tkun promossa l-interoperabbiltà bejn iż-
żewġ strumenti. Il-finanzjamenti 
kumulattivi jew kombinati se jkun 
imħeġġa. F’dan il-kuntest, l-interventi se 
jimmiraw lejn l-isfruttament totali tar-
riżorsi tat-talent Ewropew biex b’hekk jiġi 
ottimizzat l-impatt ekonomiku u soċjali 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni, u se jkunu 
distinti mill-politiki u mill-interventi tal-
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fondi tal-politika ta’ koeżjoni u fl-istess 
ħin komplementari magħhom.

Or. en

Emenda 91

Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Premessa 21c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Għandhom jiġu implimentati miżuri 
li jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-
SMEs, tal-Universitajiet u taċ-Ċentri 
għar-Riċerka. F’dan il-kuntest, 
għandhom jiġu identifikati u indirizzati 
ostakli li jipprevjenu l-parteċipazzjoni ta’ 
entranti ġodda fil-programm.

Or. en

Emenda 92

Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Minħabba l-importanza ta’ riċerka 
bażika fil-ħolqien ta’ ideat li jippermettu 
soluzzjonijiet innovattivi futuri, 
għandhom jinħarġu sejħiet għal proposti 
ta’ proġetti ta’ R&Ż kollaborattivi fil-
qasam tar-riċerka tas-saħħa skont 
Orizzont 2020, flimkien u b’mod parallel 
mal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2, partikolarment dwar ir-riċerka fil-
Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika 1 sa 4;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament Orizzont 2020, l-attivitajiet ta’ R&Ż koperti minn ITKs għandhom ukoll 
ikunu inklużi f’sejħiet regolari għal proposti fi programmi ta’ ħidma ta’ Orizzont 2020. Fil-
każ ta’ IMI2, għandha titwettaq riċerka kollaborattiva b’mod parallel ma’ attivitajiet IMI2 
f’livelli aktar baxxi ta’ Tlestija Teknoloġika, biex tinkiseb inklużjoni usa’ ta’ universitajiet u 
SMEs fir-riċerka tas-saħħa ffinanzjata mill-UE, biex jiġi żgurat bilanċ bejn Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika aktar baxxa u aktar għolja, biex jinħoloq ambjent ta’ riċerka kompetittiv u 
tissaħħaħ l-innovazzjoni futura.

Emenda 93
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Filwaqt li jitqiesu s-sinerġiji 
maħsuba bejn Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali, kif ukoll il-programmi ta’ 
R&Ż nazzjonali u reġjonali relevanti, ir-
reġjuni tal-Unjoni għandhom ikunu 
inkoraġġiti jikkontribwixxu proattivament 
għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2, pereżempju, billi jappoġġjaw 
finanzjarjament infrastruttura ta’ riċerka 
relevanti, billi jippreparaw proposti, billi 
jisfruttaw ir-riżultati tar-riċerka jew l-
attivitajiet ta’ netwerking ta’ atturi 
relevanti, bl-għan li jsaħħu l-impatt 
reġjonali tal-attivitajiet tal-IMI2 u l-
potenzjal tagħhom li joħolqu l-impjiegi u 
t-tkabbir fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-Parlament Ewropew irnexxielu jimbotta għal artikolu ġdid fir-Regolament Qafas 
Orizzont 2020 li espliċitament jitlob aktar sinerġiji bejn Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali. 
F’dan il-kuntest, il-ITKs m’għandhomx ikunu eċċezzjoni. Ir-reġjuni għandhom ikunu 
inkoraġġiti jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom, partikolarment minħabba l-potenzjal 
kbir li għandhom biex isaħħu r-raggruppamenti reġjonali.
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Emenda 94
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Teknoloġika Konġunta tal-Inizjattiva tal-
Mediċini Innovattivi, ġiet stabbilita 
impriża konġunta skont it-tifsira tal-
Artikolu 187 tat-Trattat (minn hawn ’il 
quddiem ‘‘Impriża Konġunta tal-IMI2’’), 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Teknoloġika Konġunta tal-Inizjattiva tat-
Terapiji Innovattivi, ġiet stabbilita impriża 
konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (minn hawn ’il quddiem
‘‘Impriża Konġunta tal-ITI’’), għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

Or. en

Emenda 95

Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Teknoloġika Konġunta tal-Inizjattiva tal-
Mediċini Innovattivi, ġiet stabbilita impriża 
konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (minn hawn ’il quddiem
‘‘Impriża Konġunta tal-IMI2’’), għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Teknoloġika Konġunta tal-Inizjattiva tal-
Mediċini Innovattivi, ġiet stabbilita impriża 
konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (minn hawn ’il quddiem
‘‘Impriża Konġunta tal-IMI2’’), għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parallelliżmu ta’ żewġ ġenerazzjonijiet ta’ ITKs li jagħmlu sejħiet għal proposti (b’numri 
differenti, regoli differenti, baġits differenti) jikkawża spejjeż amministrattivi, iżid il-
kumplessità tal-fondi ta’ riċerka tal-UE, u jaħbi l-ammonti attwali ta’ fondi minfuqa 
annwalment. Il-perjodu ta’ żmien ta’ ITKs għandu, għalhekk, ikun allinjat mal-perjodu ta’ 
żmien ta’ Orizzont 2020 u ma’ programmi oqsfa futuri. It-tqassir tal-qafas ta’ żmien tal-IMI2 
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ukoll jippermetti li JU li tiffunzjona b’baġit ridott mingħajr ma jkollha tirrevedi l-attivitajiet 
ippjanati tagħha.

Emenda 96
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tgħin ħalli jintlaħqu l-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta tal-
Mediċini Innovattivi, b’mod partikolari 
biex:

(b) tgħin għall-implimentazzjoni tal-
għanijiet ta’ politika pubblika fil-qasam 
tas-Saħħa permezz tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta tat-Terapiji
Innovattivi, b’mod partikolari biex:

Or. en

Emenda 97

Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi 
tal-mediċini ta’ prijorità li tidentifika l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

i) iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi
innovattivi tal-mediċini ta’ prijorità li 
tidentifika l-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa f’żoni ta’ bżonnijiet ta’ saħħa 
pubblika ċari u fejn l-inċentivi għas-settur 
privat għall-investimenti individwali 
mhumiex soddisfatti biżżejjed;

Or. en
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Emenda 98
Michèle Rivasi

f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi 
tal-mediċini ta’ prijorità li tidentifika l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

i) iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi 
tal-mediċini u tat-terapiji ta’ prijorità li 
tidentifika l-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa u l-istituzzjonijiet ta’ saħħa 
pubblika fl-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 99
Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi 
tal-mediċini ta’ prijorità li tidentifika l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

i) iżżid ir-rata ta’ suċċess fil-provi kliniċi 
tal-mediċini ta’ prijorità li tidentifika l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex 
jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet terapewtiċi u tas-
saħħa pubblika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet tal-Impriża Konġunta IMI 2 għandhom jiddaħħlu fil-qafas tar-rapport tal-WHO 
dwar il-mediċini ta’ prijorità għall-Ewropa u għad-dinja.

Emenda 100
Michèle Rivasi

f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) tnaqqas iż-żmien biex tinstab prova 
klinika ta’ kunċett fl-iżvilupp tal-mediċina
bħal dik għal mard immunoloġiku, 
respiratorju, newroloġiku u 
newrodeġenerattiv;

ii) tnaqqas iż-żmien biex tinstab prova 
klinika ta’ kunċett fl-iżvilupp tat-terapiji
bħal dik għal mard immunoloġiku, 
respiratorju, newroloġiku u 
newrodeġenerattiv;

Or. en

Emenda 101
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi 
ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda 
tal-Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, 
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

iii) tiżviluppa tilqim, dijanjostika, mediċini 
u terapiji ġodda għal mard bi ħtieġa kbira 
mhux indirizzata, bħall-marda tal-
Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, 
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

Or. ro

Emenda 102
Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi 
ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda 
tal-Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, 
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

iii) tiżviluppa tilqim, dijanjożi, mediċini u
terapiji ġodda għal mard bi ħtieġa kbira 
mhux indirizzata, bħall-marda tal-
Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, 
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-terapiji huma biss parti minn ħtieġa usa’ għal innovazzjoni u riċerka fil-qasam tas-saħħa, li 
tikkonċerna ukoll it-tilqim, id-dijanjożi u l-mediċini. Irid ikun evitat ukoll ir-riskju ta’ 
“katalogu” li jagħti wisq eżempju ta’ mard li għandu jkun ta’ prijorità u jirriskja li jillimita l-
kamp ta’ applikazzjoni tar-riċerka.

Emenda 103
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi 
ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda
tal-Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, 
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

iii) tiżviluppa tilqimiet, dijanjostika, 
mediċini u terapiji ġodda għal mard bi 
ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda
ta’ Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq,
bħal mard relatat mal-faqar u minsi u
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

Or. en

Emenda 104
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi 
ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda 
tal-Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, 
bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

iii) tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi 
ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda 
tal-Alzheimer, mard relatat mal-faqar u
minsi, u inċentivi limitati tas-suq, bħar-
reżistenza kontra l-mikrobi, anke permezz 
tal-iżvilupp ta’ prevenzjoni u terapiji;

Or. en
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Emenda 105

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) tiżviluppa bijomarkaturi dijanjostiċi u 
ta’ trattament għal mard relatat biċ-ċar 
mar-rilevanza klinika u li japprovaw ir-
regolaturi;

iv) tappoġġja u tiżviluppa bijomarkaturi 
dijanjostiċi u ta’ trattament għal mard 
relatat biċ-ċar mar-rilevanza klinika u li 
japprovaw ir-regolaturi; il-fażijiet III u IV 
tal-provi kliniċi ma għandhomx jiġu 
appoġġjati;

Or. en

Emenda 106

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) tnaqqas ir-rata ta’ falliment tat-
tilqimiet kandidati fil-provi kliniċi tal-
fażi III permezz ta’ bijomarkaturi ġodda 
għall-verifiki tal-bidu tal-effikaċja u s-
sikurezza;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Finanzjament provdut għal riċerka prekompetittiva, stadju III tal-provi kliniċi ma għandux 
jiġi finanzjat taħt l-Inizjattiva.

Emenda 107
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt vi a (ġdid)



PE524.772v01-00 30/98 AM\1012280MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi a) Proġetti mmexxija taħt l-IMI wara 
sejħiet miftuħa għall-proposti jistgħu 
jinkludu kwalunkwe istituzzjoni eliġibbli 
bħala parteċipant u koordinatur
(Il-parteċipazzjoni (anke fi rwol ta’ 
koordinazzjoni) ma għandhiex tkun 
limitata għall-membri tal-EFPIA)

Or. en

Emenda 108

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

via) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
mudelli ta’ innovazzjoni miftuħin għal 
riċerka mmotivata mill-bżonnijiet lil hinn 
mil-livell ta’ proġett, tul l-Impriża 
Konġunta tal-ITI kollha;

Or. en

Emenda 109

Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt vib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vib) issaħħaħ il-kapaċità ta’ atturi żgħar 
bħal organizzazzjonijiet ta’ riċerka, 
universitajiet u SMEs li jipparteċipaw 
f’mudelli tal-innovazzjoni miftuħin;
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Or. en

Emenda 110
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt vic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vic) timmira għall-għoti ta’ terapiji 
disponibbli u affordabbli f’allinjament 
mal-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UE fir-
riċerka u l-iżvilupp tas-saħħa kif stabbilit 
f’Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 111

Michèle Rivasi

f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt vid (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vid) tikkoordina mal-inizjattivi li 
jirriżultaw mill-proċess tal-Grupp ta’ 
Ħidma Konsultattiv ta’ Esperti tad-WHO 
dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp: 
Finanzjament u Koordinazzjoni (CEWG) 
u l-implimentazzjoni tiegħu, b’mod 
partikolari permezz ta’ proġetti ta’ 
dimostrazzjoni;

Or. en



PE524.772v01-00 32/98 AM\1012280MT.doc

MT

Emenda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. ro

Emenda 113
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet

1. Sabiex ikunu ssodisfatti l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2, il-programm ta’ 
riċerka tal-IMI2 jista’ jiffinanzja 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp li 
jikkompromettu l-Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika minn 2 sa 6.

2. Jekk il-programm ta’ riċerka tal-IMI2 
jipprevedi attivitajiet ta’ innovazzjoni li 
jkun fihom Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika minn 7 sa 8, ir-rati ta’ 
finanzjament għal azzjonijiet indiretti 
għandhom jitnaqqsu skont [l-Artikolu 22] 
tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu l-għan li jikkjarifika l-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tal-
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Impriża Konġunta tal-IMI2, b’mod partikolari fir-rigward tal-LTT koperti mill-programm ta’ 
riċerka tagħha. Ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni jitolbu wkoll aktar kunsiderazzjoni tal-kunċett 
TRL biex jiġi ddeterminat il-livelli ta’ fondi, kwistjoni li ġiet trattata f’dan l-artikolu fir-
rigward tar-rati ta’ fondi użati f’azzjonijiet indiretti.

Emenda 114
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex 
tkopri l-kostijiet amministrattivi u kostijiet 
operattivi għandha tkun EUR 1 725 miljun 
li għadhom jikkonsistu f’dan li ġej:

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż il-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kumemrċ Ħieles (EFTA), għall-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 biex tkopri l-kostijiet 
amministrattivi u kostijiet operattivi 
għandha tkun EUR 1 725 miljun li
għandhom jikkonsistu f’dan li ġej:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

kjarifika editorjali rigward l-akronomi

Emenda 115
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex 
tkopri l-kostijiet amministrattivi u kostijiet 
operattivi għandha tkun EUR 1 725 miljun 
li għadhom jikkonsistu f’dan li ġej:

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex 
tkopri l-kostijiet amministrattivi u kostijiet 
operattivi għandha tkun EUR 1 000 miljun 
li għandhom jaqblu mal-kontribuzzjonijiet 
tal-Membri.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li jinżamm l-istess baġit bħal taħt l-FP7. Dan jiżgura li l-fondi ma jitnaqqsux 
meta mqabbel mal-perjodu ta’ finanzjament preċedenti u fl-istess ħin isiru disponibbli fondi 
addizzjonali għall-finanzjament ta’ prijoritajiet importanti oħra taħt l-Isfida tas-Saħħa ta’ 
Orizzont 2020, fejn il-fondi tas-settur privat huma skarsi u hemm bżonn ta’ fondi pubbliċi.

Emenda 116
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex 
tkopri l-kostijiet amministrattivi u kostijiet 
operattivi għandha tkun EUR 1 725 miljun 
li għadhom jikkonsistu f’dan li ġej:

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex 
tkopri l-kostijiet amministrattivi u kostijiet 
operattivi għandha tkun
EUR 1 509.375 miljun li għandhom
jikkonsistu f’dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-
tnaqqis globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ 
sensittiv ta’ finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fis-saħħa, minn naħa waħda, u l-
finanzjament għall-ITKs min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal ITKs oħra. 
Fl-istess ħin, il-perjodu ta’ żmien tal-IMI2 għandu jitqassar b’4 snin.

Emenda 117
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa EUR 1 500 miljun biex taqbel mal- imħassar
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kontribuzzjoni tal-EFPIA, jew tal-
entitajiet kostitwenti tagħha jew l-
entitajiet affiljati magħhom;

Or. en

(Ara l-emenda tal-Artikolu 3, paragrafu 1.)

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi proposta kategorija unika ta’ membru apparti l-Unjoni. Il-kontribuzzjoni tal-UE 
għandha taqbel mal-kontribuzzjonijiet tal-Membri.

Emenda 118
Vicky Ford

Proposta għal Regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa EUR 1 500 miljun biex taqbel mal-
kontribuzzjoni tal-EFPIA, jew tal-entitajiet 
kostitwenti tagħha jew l-entitajiet affiljati 
magħhom;

(a) sa massimu ta’ EUR 1 500 miljun biex
jiżdiedu mal-kontribuzzjoni tal-EFPIA, jew 
tal-entitajiet kostitwenti tagħha jew l-
entitajiet affiljati magħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-baġit għal Orizzont 2020 tnaqqas mill-proposta oriġinali, mhuwiex xieraq li 
jitnaqqsu s-sħubijiet pubbliċi-privati b’persentaġġ ekwivalenti. Is-sħubijiet pubbliċi-privati 
jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-industrija, li hija waħda mill-għanijiet ta’ Orizzont 2020.

Emenda 119
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa EUR 1 500 miljun biex taqbel mal- (a) sa EUR 1 312.5 miljun biex taqbel mal-
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kontribuzzjoni tal-EFPIA, jew tal-entitajiet 
kostitwenti tagħha jew l-entitajiet affiljati 
magħhom;

kontribuzzjoni tal-EFPIA, jew tal-entitajiet 
kostitwenti tagħha jew l-entitajiet affiljati 
magħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-
tnaqqis globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ 
sensittiv ta’ finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fis-saħħa, minn naħa waħda, u l-
finanzjament għall-ITKs min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal ITKs oħra. 
Fl-istess ħin, il-perjodu ta’ żmien tal-IMI2 għandu jitqassar b’4 snin.

Emenda 120
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa EUR 225 miljun biex taqbel mal-
kontribuzzjoni addizzjonali mingħand 
Sħab Assoċjati ta’ Membri oħra, jew tal-
entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-
entitajiet affiljati magħhom.

imħassar

Or. en

(Ara l-emenda tal-Artikolu 3, paragrafu 1.)

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi proposta kategorija unika ta’ membru apparti l-Unjoni. Il-kontribuzzjoni tal-UE 
għandha taqbel mal-kontribuzzjonijiet tal-Membri.

Emenda 121
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa EUR 225 miljun biex taqbel mal-
kontribuzzjoni addizzjonali mingħand Sħab 
Assoċjati ta’ Membri oħra, jew tal-
entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-
entitajiet affiljati magħhom.

(b) sa EUR 196.875 miljun biex taqbel 
mal-kontribuzzjoni addizzjonali mingħand 
Sħab Assoċjati ta’ Membri oħra, jew tal-
entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-
entitajiet affiljati magħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-
tnaqqis globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ 
sensittiv ta’ finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fis-saħħa, minn naħa waħda, u l-
finanzjament għall-ITKs min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal ITKs oħra. 
Fl-istess ħin, il-perjodu ta’ żmien tal-IMI2 għandu jitqassar b’4 snin.

Emenda 122
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi li jissemmew fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60(1-4)
u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi li jissemmew fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

Or. en

Emenda 123
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim ta’ delega li hemm referenza 
għalih fil-paragrafu 2 għandu jindirizza l-
elementi stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-
Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 
tar-Regolament delegat tal-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 kif ukol bħala inter 
alia dawn li ġejjin:

3. Il-ftehim ta’ delega li hemm referenza 
għalih fil-paragrafu 2 għandu jindirizza l-
elementi stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-
Artikoli 60(1-4) u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 
tar-Regolament delegat tal-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 kif ukol bħala inter 
alia dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 124
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti dwar l-għoti tad-dejta 
meħtieġa biex tiżgura li l-Kummissjoni 
tista’ tissodisfa l-obbligi tagħha tat-tixrid u 
r-rappurtar;

(d) l-arranġamenti dwar l-għoti tad-dejta 
meħtieġa biex tiżgura li l-Kummissjoni 
tista’ tissodisfa l-obbligi tagħha tat-tixrid u 
r-rappurtar, inkluża informazzjoni 
kompleta dwar il-proposti kollha u l-
ftehimiet tal-għotijiet u l-imsieħba 
tagħhom li għandha tiddaħħal fil-bażi 
tad-dejta Orizzont 2020 globali 
[ECORDA] mingħajr dewmien;

Or. en

Emenda 125
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjonijiet mingħand il-Membri 
ħlief l-Unjoni u mingħand is-Sħab 
Assoċjati

Il-kontribuzzjonijiet mingħand il-Membri 
ħlief l-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi proposta kategorija unika ta’ membru apparti l-Unjoni. Il-kontribuzzjoni tal-UE 
għandha taqbel mal-kontribuzzjonijiet tal-Membri.

Emenda 126
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EFPIA għandha tagħmel jew 
jiftiehmu mal-entitajiet kostitwenti tagħha 
jew l-entitajiet affiljati magħhom biex
jagħmlu kontribuzzjonijiet ta’ mill-inqas
EUR 1 500 miljun. Membri oħra ħlief l-
Unjoni għandhom jagħmlu jew jiftiehmu
mal-entitajiet kostitwenti tagħha jew l-
entitajiet affiljati magħhom biex jagħmlu 
kontribuzzjonijiet li jaqblu mal-ammonti li 
ntrabtu li jagħtu meta saru Membri jew 
Sħab Assoċjati.

1. Membri ħlief l-Unjoni għandhom
jagħmlu kontribuzzjonijiet ta’ mill-inqas
750 miljun, jew jagħmlu arranġamenti
mal-entitajiet kostitwenti tal-Unjoni jew
affiljati magħha, jew f’Pajjiżi Assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, biex jagħmlu 
kontribuzzjonijiet li jaqblu mal-ammonti li 
ntrabtu li jagħtu meta saru Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe organizzazzjoni tas-settur privat li lesta tikkontribwixxi għandha tkun tista’ ssir 
membru tal-ITI. Barra minn hekk, jista’ jitqies li organizzazzjonijiet oħrajn stabbiliti fl-
Unjoni jew f’Pajjiżi Assoċjati, u li jikkontribwixxu għall-finanzjament bħal korpi tas-settur 
pubbliku jew organizzazzjonijiet ta’ riċerka jistgħu wkoll isiru membru.
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Emenda 127
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni li tissemma fil-
paragrafu 1 għandha tikkonsisti 
f’kontribuzzjonijiet għall-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 kif jistabbilixxu l-
Klawsola 13(2), il-Klawsola 13(3)(b) u l-
Klawsola 13(3)(c) tal-Istatuti inklużi fl-
Anness.

2. Il-kontribuzzjoni li tissemma fil-
paragrafu 1 għandha tikkonsisti 
f’kontribuzzjonijiet għall-Impriża 
Konġunta tal-ITI kif jistabbilixxu l-
Klawsola 13(2), il-Klawsola 13(3)(b) u l-
Klawsola 13(3)(c) tal-Istatuti inklużi fl-
Anness. Kontribuzzjonijiet in natura minn 
entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi ħlief 
Pajjiżi Assoċjati ma’ Orizzont 2020 ma 
għandhomx jitqiesu bħala 
kontribuzzjonijiet in natura kif imsemmi 
fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk entitajiet privati stabbiliti f’pajjiżi terzi bħal fl-Istati Uniti huma lesti jikkontribwixxu in 
natura għar-riċerka, dan għandu jibqa’ possibbli. Madankollu, l-kontribuzzjoni tagħhom ma 
għandhiex titqies bħala kontribuzzjoni għall-Impriża Konġunta, i.e. ma għandhiex titqabbel 
b’fondi tal-Unjoni.

Emenda 128
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull sena, sal-31 ta’ Jannar, il-Membri 
ħlief l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati
għandhom jirrappurtaw lill-Bord tat-
Tmexxija tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 
dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet li 
jissemmew fil-paragrafu 2 u li ngħataw 

3. Kull sena, sal-31 ta’ Jannar, il-Membri 
ħlief l-Unjoni għandhom jirrappurtaw lill-
Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta 
tal-IMI2 dwar il-valur tal-
kontribuzzjonijiet li jissemmew fil-
paragrafu 2 u li ngħataw f’kull sena 
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f’kull sena finanzjarja preċedenti. finanzjarja preċedenti.

Or. en

Emenda 129
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tittermina, tnaqqas 
b’mod proporzjonat jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-
Impriża Konġunta tal-IMI2 jew tibda l-
proċedura tal-istralċ li tissemma fil-
Klawsola 21(2) tal-Istatuti inklużi fl-
Anness jekk dawk il-Membri u s-Sħab 
Assoċjati, l-entitajiet kostitwenti tagħhom 
jew l-entitajiet affiljati magħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu 
parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet li jissemmew 
fil-paragrafu 2.

5. Il-Kummissjoni tista’ tittermina, tnaqqas 
b’mod proporzjonat jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-
Impriża Konġunta tal-ITI jew tibda l-
proċedura tal-istralċ li tissemma fil-
Klawsola 21(2) tal-Istatuti inklużi fl-
Anness jekk l-għanijiet pubbliċi tal-
finanzjament mhumiex soddisfatti mill-
Impriża Konġunta u jekk il-Membri ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu 
parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet li jissemmew 
fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni, li qed tipprovdi l-fondi mill-baġit ta’ Orizzont 2020, għandha tkun tista’ 
ttemm l-impriża konġunta jekk din ma turix biżżejjed li qed twettaq l-għanijiet tagħha. Fondi 
pubbliċi li ma jintefqux taħt l-impriża konġunta għandhom jibqgħu disponibbli taħt l-Isfida 
Soċjetali ta’ Orizzont 2020 fil-qasam tas-Saħħa għal sejħiet għal riċerka kollaborattiva jew 
forom oħra ta’ fondi pubbliċi.

Emenda 130
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha 
skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-
Regolament (UE) Nru … [ir-Regolament 
Delegat dwar il-mudell tar-Regolament 
Finanzjarju għal sħubijiet pubbliċi-privati].

Minkejja l-Artikolu 12 ta’ dan ir-
Regolament, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 
għandha tadotta r-regoli finanzjarji 
speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u r-Regolament (UE) Nru … [ir-
Regolament Delegat dwar il-mudell tar-
Regolament Finanzjarju għal sħubijiet 
pubbliċi-privati].

Or. en

Emenda 131
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti 
dwar il-Persunal, il-Bord tat-Tmexxija
għadu jadotta deċiżjoni bbażata fuq l-
Artikolu 2(1) u l-Artikolu 6 tal-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg li tiddelega s-
setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatriet lid-
Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom tista’ tkun 
sospiża din id-delega tas-setgħat. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat
li jissottodelega dawn is-setgħat.

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti dwar 
il-Persunal, il-Bord tat-Tmexxija għandu
jadotta deċiżjoni bbażata fuq l-
Artikolu 2(1) u l-Artikolu 6 tal-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg li tiddelega s-
setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatriet lid-
Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom tista’ tkun 
sospiża din id-delega tas-setgħat. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat 
jissottodelega dawk is-setgħat. Id-Direttur 
Eżekuttiv, fil-laqgħa tal-Bord tat-
Tmexxija li jmiss, għandu jirrapporta l-
eżerċizzju ta’ dawn id-delegi jew 
sottodelegi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-delegi kollha għandhom ikunu soġġetti għal rendikont tad-delega



AM\1012280MT.doc 43/98 PE524.772v01-00

MT

Emenda 132
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 F’ċirkostanzi eċċezzjonali, b’deċiżjoni, 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.

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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ delega għandha tkun possibbli f’kull ħin mingħajr ma l-Bord 
tat-Tmexxija jkollu jiġġustifika ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali 

Emenda 133
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 tal-IMI2 u għall-
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 tal-IMI2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li jiġu estiżi l-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għall-persunal 
kollu imma għall-persuni li r-responsabbiltajiet tagħhom jiġġustifikaw li jsir dan
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Emenda 134
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri l-
Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tirranġa kull dannu li jagħmel il-persunal
tagħha waqt li jkun qed iwettaq dmirijietu.

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri l-
Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tirranġa kull dannu li jagħmlu l-persunal
tagħha u l-membri tal-Bord tat-Tmexxija
waqt li jkunu qed iwettqu dmirijiethom.

Or. fr

Emenda 135
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’tilwim relatat mal-kumpens għad-
danni li kkawża l-persunal tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 waqt li jkun qed 
iwettaq dmirijietu;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn ta’ deroga għal-liġi komuni għal dan it-tip ta’ tilwim

Emenda 136
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal xi kwistjoni oħra li ma jkoprux 
dan ir-Regolament jew atti oħra tal-liġi 
tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-
Istat fejn tinsab is-sede tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn ta’ deroga għal-liġi komuni għat-tilwim u r-regoli kuntrattwali għandhom 
jitħallew jiffunzjonaw

Emenda 137
Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta
IMI2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta
tal-IMI2.

Din l-evalwazzjoni għandha tikkunsidra 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 
Xjentifiku tal-IMI2. Din l-evalwazzjoni 
għandha tirrigwarda wkoll eżami dettaljat 
tar-riżultati interim tal-IMI2 dwar 
indikaturi speċifiċi li se jiġu definiti mill-
Bord tat-Tmexxija tal-IMI2.
L-evalwazzjoni interim tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandha tiġi integrata 
fl-evalwazzjonijiet interim tal-Programm 
Qafas Orizzont 2020.
Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan biex jissaħħaħ ir-rwol tal-Kumitat Xjentifiku tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 biex jiġi 
żgurat il-funzjonament tajjeb tiegħu. Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku tabilħaqq għandu 
jkollhom il-kompetenzi u l-għarfien xjentifiċi fil-qasam tekniku kkonċernat meħtieġa biex 
jindirizzaw rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq dejta xjentifika lill-Impriża Konġunta 
tal-IMI2.

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

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta
IMI2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-
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 tagħmel evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta tal-IMI2. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Jannar 
2018.

Or. en

Emenda 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentArtikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta
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IMI2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018.

tal-IMI2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi 
l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018. L-evalwazzjoni interim 
tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tifforma parti minn evalwazzjoni interim 
ta’ Orizzont 2020 u tiġi ppreżentata 
magħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 140
Christian Ehler

Proposta għal RegolamentArtikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-baġit tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 jista’ jkun soġġett għal reviżjoni tul 
ir-Reviżjoni ta’ Nofs it-Terminu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-eżitu tal-evalwazzjoni interim, u filwaqt li jitqiesu l-fatturi relevanti l-oħra kollha, il-
possibbiltà ta’ żieda fil-baġit ta’ IMI2 għandha tiġi inkluża fl-att legali bażiku IMI2. 
Ġeneralment, tali referenzi għal reviżjoni baġitarja possibbli matul ir-reviżjoni ta’ nofs it-
terminu għandhom ukoll ikunu inklużi fl-atti bażiċi legali ta’ Impriżi Konġunti oħra 
rispettivament.

Emenda 141
Jean-Pierre Audy



PE524.772v01-00 48/98 AM\1012280MT.doc

MT

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu
jkun parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament
Ewropew skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
tal-impriża konġunta tal-IMI2 għandu
jingħata mill-Parlament Ewropew skont 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont
proċedura komparabbli ma’ dik 
imsemmija fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-
Artikoli 164 sa 166 tar-Regolament (UE, 
EUROTAM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u dan abbażi tar-
rapport tal-awditjar tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 142
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu
jkun parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament 
Ewropew skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu 
jagħti l-Parlament Ewropew skont 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill qabel il-15 
ta’ Mejju tas-sena n+2 skont proċedura li 
tista’ titqabbel ma’ dik enfasizzata fl-
Artikolu 319 TFUE u l-Artikoli 164-165 
tar-Regolament 966/2012 (UE/Euratom) 
u previst mir-Regoli Finanzjarji tal-
Impriża Konġunta tal-IMI2.

Or. en
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Emenda 143
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kredibilità tal-proċess ta’ kwittanza, huwa importanti li r-rifjut tal-kwittanza ikollu l-
konsegwenzi tiegħu billi l-Bord tat-Tmexxija jiddeċiedi dwar il-futur tad-Direttur Eżekuttiv. 
Din il-proċedura mhix revoka, hija sempliċiment l-obbligu li d-Direttur Eżekuttiv jagħti r-
riżenja tiegħu lill-Bord tat-Tmexxija li għandu jiddeċiedi s-segwitu.

Emenda 144
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, mingħajr dewmien u mingħajr 
ma r-responsabbilità tagħhom tista’ tiġi 
ddubitata minħabba dan l-iżvelar, il-frodi 
li jkunu saru jafu bih fit-twettiq tal-
funzjonijiet  jew mandati tagħhom fl-
OLAF. Jekk ma jissodisfawx dan l-
obbligu, isiru personalment responsabbli 
għall-konsegwenzi tal-frodi li jkunu jafu 
bih u li ma jkunux żvelaw lill-OLAF.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 145
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta IMI2 jista’ jadotta arranġamenti 
prattiċi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 jista’ jadotta 
arranġamenti prattiċi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001. B’mod partikolari, id-
dokumenti kollha relatati mal-laqgħa tal-
Bord tat-Tmexxija, il-Grupp 
Rappreżentattiv tal-Istati Membri u l-
Kumitat Xjentifiku għandhom isiru 
pubbliċi (inklużi aġendi u minuti tal-
laqgħat). 

Or. en

Emenda 146
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Membri tal-Bord tat-Tmexxija, tal-
Kumitat Xjentifiku u d-Direttur Eżekuttiv 
għandhom jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku u jżommu aġġornata 
dikjarazzjoni tal-attivitajiet professjonali 
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kollha, ta’ interessi finanzjarji u ta’ 
kunflitt ta’ interess. Id-dikjarazzjonijiet 
għandu jkun fihom l-informazzjoni li 
ġejja:
(a) l-impjieg tal-persuna u s-sħubija 
tagħha ma’ bords jew kumitati ta’ 
kumpaniji privati, organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet mhux governattivi;
(b) parteċipazzjoni f’kumpaniji jew 
sħubijiet fejn hemm implikazzjonijiet 
potenzjali ta’ politika pubblika jew fejn 
dik il-parteċipazzjoni tagħti lill-persuna 
influwenza sinifikanti fuq l-affarijiet;

Or. en

Emenda 147
Fiona Hall

Proposta għal RegolamentArtikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-Regolament (UE) Nru … [Ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f’Orizzont 2020] 
għandu japplika għall-azzjonijiet li 
tiffinanzja l-Impriża Konġunta tal-IMI2. 
Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandha titqies bħala 
korp tal-finanzjament u għandha tagħti 
appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti 
kif tistabbilixxi l-Klawsola 1 tal-Istatuti 
inklużi fl-Anness.

Ir-Regolament (UE) Nru … [Ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f’Orizzont 2020] 
għandu japplika għall-azzjonijiet li 
tiffinanzja l-Impriża Konġunta tal-IMI2. 
Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandha titqies bħala 
korp tal-finanzjament u għandha tagħti 
appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti 
kif tistabbilixxi l-Klawsola 1 tal-Istatuti 
inklużi fl-Anness.

Id-derogi previsti fl-Artikolu 1(3) tar-
Regolament (UE) Nru ... [Ir-Regoli għall-
Parteċipazzjoni u t-Tixrid 
f’Orizzont 2020] għandhom jiġu applikati 
konsistentement sabiex tiġi żgurata ċ-
ċertezza legali u proċedurali għall-
parteċipanti kollha, tiġi permessa l-usa’ 
parteċipazzjoni possibbli tal-SMEs, u jiġi 
żgurat trattament ekwu u ġust tal-
parteċipanti rigward is-sjieda tar-riżultati 
ġenerati mill-proġetti tal-IMI2 u l-aċċess 
għalihom.
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Or. en

Emenda 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentArtikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-Regolament (UE) Nru … [Ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f’Orizzont 2020]
għandu japplika għall-azzjonijiet li 
tiffinanzja l-Impriża Konġunta tal-IMI2. 
Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandha titqies bħala 
korp tal-finanzjament u għandha tagħti 
appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti 
kif tistabbilixxi l-Klawsola 1 tal-Istatuti 
inklużi fl-Anness.

Ir-Regolament (UE) Nru ... [Ir-regoli
għall-parteċipazzjoni u t-tixrid 
f’Orizzont 2020] u d-deċiżjonijiet relevanti 
tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni 
tagħha għandhom japplikaw għall-
azzjonijiet indiretti li tiffinanzja l-Impriża 
Konġunta tal-IMI2. Skont dak ir-
Regolament, l-Impriża Konġunta tal-IMI2 
għandha titqies bħala korp tal-finanzjament 
u għandha tagħti appoġġ finanzjarju għal 
azzjonijiet indiretti kif tistabbilixxi l-
Klawsola 1 tal-Istatuti inklużi fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 149
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod ġenerali, l-Impriża Konġunta tal-
ITI għandha tapplika r-regoli għat-tixrid 
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u l-isfruttar stabbiliti f’Orizzont 2020. 
Barra minn hekk, għandha tiżviluppa linji 
gwida vinkolanti sabiex tiżgura:
- aċċess miftuħ għal riżultati tar-riċerka 
wara t-tmiem tal-proġetti, inkluż aċċess 
għal dejta relatata ma’ provi kliniċi, 
inklużi riżultati pożittivi u negattivi;
- ġestjoni ta’ proprjetà intellettwali u 
prattiki ta’ għoti ta’ liċenzji magħmulin 
sabiex jiżguraw aċċess wiesa’ u 
affordabbli għal prodotti finali;
Għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi 
żgurat li atturi żgħar bħal 
organizzazzjonijiet tar-riċerka, 
universitajiet u SMEs jkunu jistgħu 
jipparteċipaw b’suċċess f’mudelli ta’ 
innovazzjoni miftuħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attentati f’IMI1 biex jiġu stabbiliti mudelli ta’ innovazzjoni aktar miftuħa fi proġetti 
individwali qed joħolqu diffikultajiet b’mod partikolari għal atturi żgħar bħal SMEs, 
universitajiet u organizzazzjonijiet ta’ riċerka. Filwaqt li l-għan li jiġu stabbiliti mudelli ta’ 
innovazzjoni miftuħa ma għandux jintilef, għandha tingħata aktar attenzjoni kemm għall-
bżonnijiet ta’ atturi aktar dgħajfa kif ukoll għall-bżonn pubbliku li jingħata aċċess usa’ u 
affordabbli għal prodotti finali. Dawn iż-żewġ aspetti huma neqsin mill-proposta tal-IMI.

Emenda 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentArtikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitqiesu l-bżonnijiet operattivi
speċifiċi tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, 
pjanijiet ta’ xogħol tal-Impriża Konġunta 
tal-IMI2 jistgħu jidderogaw mir-Regoli 
tal-Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020 
f’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati sew. 
Madankollu, dawn il-każijiet għandhom 
jinżammu għal minimu assolut. Derogi 
mir-Regoli tal-Parteċipazzjoni ma 
jistgħux ikollhom effetti deterrenti fuq il-
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parteċipazzjoni ta’ universitajiet, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka mhux għal 
profitt jew SMEs u ma jistgħux ma 
jaqblux mal-ispirtu ġenerali ta’ trattament 
ġust u ekwu tal-partijiet kollha involuti li 
jinsab fir-Regoli tal-Parteċipazzjoni ta’ 
Orizzont 2020. 

Or. en

Emenda 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentArtikolu 17 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni kif stabbiliti fl-
Artikoli 60(1) u 128(1) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-
Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, sejħiet 
għal proposti organizzati mill-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandhom jiġu 
ppubblikati fil-Portal ta’ Parteċipazzjoni 
ta’ Orizzont 2020 ibbażat fuq l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul in-negozjati bejn tliet partijiet ta’ Orizzont 2020, l-istituzzjonijiet qablu li jippromwovu 
koerenza akbar tal-possibilitajiet kollha ta’ sejħa ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Għal dan l-
għan, il-Kummissjoni wiegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti 
organizzati mill-ITKs fil-Portal ta’ Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020. Kollha qablu li jsegwu 
dan l-approċċ. Din l-emenda għandha l-għan li tbiddel awtoobbligu f’rekwiżit legali, li 
jiggarantixxi informazzjoni sempliċi u aċċessibbli għall-applikanti.

Emenda 152
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) timmobilizza r-riżorsi tas-settur 
pubbliku u privat li hemm bżonn biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta
tal-IMI2;

(a) tmexxi l-iżvilupp tal-Aġenda 
Strateġika tar-Riċerka tal-Impriża 
Konġunta wara konsultazzjoni tal-Membri 
tal-ITI, il-korpi konsultattivi tagħha u l-
partijiet interessati;

Or. en

Emenda 153
Vicky Ford

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tirrevedi regolarment u tagħmel kull 
bidla meħtieġa fl-Aġenda Strateġika tar-
Riċerka tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fid-
dawl ta’ żviluppi xjentifiċi li jseħħu waqt l-
implimentazzjoni tagħha;

(b) tirrevedi regolarment u tagħmel kull 
bidla meħtieġa fl-Aġenda Strateġika tar-
Riċerka tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fid-
dawl ta’ żviluppi xjentifiċi li jseħħu waqt l-
implimentazzjoni tagħha, filwaqt li tqis, 
fejn xieraq, ir-riżultati tar-reviżjonijiet ta’ 
tbassir tal-Panel Xjentifiku għas-Saħħa 
ta’ Orizzont 2020 b’konformità mal-
Artikolu 12(2) tal-Programm 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa koperazzjoni
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, il-Membri 
l-oħra, is-Sħab Assoċjati, u l-partijiet 
interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti, 
l-akkademja u ċentri kliniċi, kif ukoll
koperazzjoni bejn l-industrija u l-

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, il-Membri 
l-oħra, is-Sħab Assoċjati, u l-partijiet 
interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti, 
l-akkademja u ċentri kliniċi, kif ukoll
kooperazzjoni bejn l-industrija u l-
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akkademja; akkademja, filwaqt li tiżgura li l-
parteċipazzjoni tkun kemm jista’ jkun 
wiesgħa kemm f’termini ġeografiċi kif 
ukoll f’termini tal-għadd ta’ parteċipanti;

Or. ro

Emenda 155
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament

Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa koperazzjoni
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, il-Membri 
l-oħra, is-Sħab Assoċjati, u l-partijiet 
interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti, 
l-akkademja u ċentri kliniċi, kif ukoll
koperazzjoni bejn l-industrija u l-
akkademja;

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni u l-partijiet 
interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti,
organizzazzjonijiet tar-riċerka bħal 
sħubijiet għall-iżvilupp tal-prodott, l-
akkademja u ċentri kliniċi,
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kif 
ukoll kooperazzjoni bejn l-industrija u l-
akkademja;

Or. en

Emenda 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 1-paragrafu 1-punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa koperazzjoni
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, il-Membri 
l-oħra, is-Sħab Assoċjati, u l-partijiet 
interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti, 

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, il-Membri 
l-oħra, is-Sħab Assoċjati, u l-partijiet 
interessati l-oħra bħal industriji oħra, korpi 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-pazjenti, 
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l-akkademja u ċentri kliniċi, kif ukoll
koperazzjoni bejn l-industrija u l-
akkademja;

l-akkademja, korpi ta’ riċerka u ċentri 
kliniċi, kif ukoll kooperazzjoni bejn l-
industrija u l-akkademja;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha ser tippermetti li tissaħħaħ l-Impriża 
Konġunta tal-IMI2.

Emenda 157
Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 1-paragrafu 1-punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka u l-
innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja l-aktar 
b’għotjiet;

(e) tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka
inklużi l-provi kliniċi fil-fażi III u IV meta 
jkun hemm ħtiġijiet mediċi mhux 
sodisfatti u l-innovazzjoni fix-xjenzi tal-
ħajja l-aktar b’għotjiet;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Trid issir attenzjoni li ma jiġix ristrett il-qasam ta’ ċerti attivitajiet ta’ riċerka għall-ħtiġijiet 
mediċi mhux sodisfatti.

Emenda 158
Vicky Ford

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka u l-
innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja l-aktar 
b’għotjiet;

(e) tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka u l-
innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja l-aktar 
b’għotjiet f’fażijiet ta’ prova preklinika u 
klinika, li fejn xieraq jiddependu fost l-
oħrajn fuq il-bżonn u r-riskju.
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Or. en

Emenda 159
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka u l-
innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja l-aktar 
b’għotjiet;

(e) tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka u l-
innovazzjoni prekompetittivi fix-xjenzi tal-
ħajja relatati mas-saħħa l-aktar b’għotjiet;
il-fażijiet III u IV tal-provi kliniċi ma 
għandhomx jiġu appoġġjati;

Or. en

Emenda 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tippubblika informazzjoni dwar il-
proġetti, inklużi l-isem tal-parteċipanti u 
l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Impriza Konġunta tal-IMI2 għal kull 
parteċipant;

Or. ro

Emenda 161
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tagħmel attivitajiet tal-informazzjoni, 
il-komunikazzjoni, l-isfruttar u t-tixrid billi 
tapplika mutatis mutandis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020];

(h) tagħmel attivitajiet tal-informazzjoni, 
il-komunikazzjoni, l-isfruttar u t-tixrid billi 
tapplika mutatis mutandis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020] inklużi 
linji gwida vinkolanti li jiżguraw aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka wara t-
tmiem tal-proġett u ġestjoni tal-proprjetà 
intellettwali u tal-għoti tal-liċenzji li 
jiżgura aċċess usa’ u affordabbli għall–
prodotti finali

Or. en

Emenda 162
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għallinqas darba fis-sena tlaqqa’ l-
gruppi ta’ interess biex tiżgura li l-
attivitajiet tar-riċerka tal-Impriża Konġunta 
tal-IMI2 ikunu miftuħa u trasparenti mal-
partijiet interessati tagħha;

i) tiżgura li l-attivitajiet tar-riċerka tal-
Impriża Konġunta tal-IMI2 mal-parti 
interessata tagħha jkunu miftuħa u 
trasparenti permezz ta’ komunikazzjoni 
regolari u mill-inqas laqgħa darba fis-
sena mal-gruppi ta’ interess;

Or. en

Emenda 163
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness I - parti 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Membri u s-Sħab Assoċjati 2. Membri

Or. en

Emenda 164
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 2-punt 1-punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) wara l-approvazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
b’ittra ta’ approvazzjoni, il-Federazzjoni 
Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet 
tal-Farmaċewtika (minn hawn ’il quddiem
"EFPIA").

(b) wara l-approvazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
b’deliberazzjoni tal-korp responsabbli tal-
governanza tagħha, il-Federazzjoni 
Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet 
tal-Farmaċewtika (minn hawn ’il quddiem
"EFPIA");

Or. fr

Ġustifikazzjoni

sempliċi ittra mhix biżżejjed biex jaderixxu mal-istatuti

Emenda 165
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) wara l-approvazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
b’ittra ta’ approvazzjoni, il-Federazzjoni 
Ewropea tal-Industriji u l-
Assoċjazzjonijiet tal-Farmaċewtika (minn
hawn ’il quddiem "EFPIA").

(b) wara l-approvazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
b’ittra ta’ approvazzjoni, kwalunkwe entità 
legali rappreżentata individwalment jew
minn assoċjazzjoni;

Or. en
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Emenda 166
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġu approvati dawn l-Istatuti 
b’ittra tal-approvazzjoni, kull entità legali 
ħlief Membru jew entità kostitwenti ta’ 
Membru jew xi entità affiljati ma’ xi 
waħda minnhom, li tappoġġa l-għanijiet 
tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-qasam 
tar-riċerka tagħha, fi Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020, tista’ tapplika biex 
tingħaqad mal-IMI2 bħala Sieħeb 
Assoċjat. L-ittra tal-approvazzjoni għandha 
tagħti dettalji dwar l-ambitu tal-
assoċjazzjoni fejn jidħlu l-kontenut, l-
attivitajiet u kemm itulu.

3. Meta jiġu approvati dawn l-Istatuti 
b’ittra tal-approvazzjoni, kull entità legali 
ħlief Membru jew l-entitajiet kostitwenti
jew affiljata li huma stabbiliti fi Stat 
Membru jew f’pajjiż assoċjat mal-
Programm Qafas Orizzont 2020, li 
tappoġġa l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta tal-ITI fil-qasam tar-riċerka 
tagħha, tista’ tapplika biex tingħaqad mal-
ITI. L-ittra tal-approvazzjoni għandha 
tagħti dettalji dwar il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-assoċjazzjoni fejn jidħlu 
l-kontenut, l-attivitajiet u kemm itulu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Entitajiet stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni jew f’pajjiż assoċjat ma’ Orizzont 2020 biss 
għandhom ikunu Membri tal-Impriża Konġunta.

Emenda 167
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġu approvati dawn l-Istatuti 
b’ittra tal-approvazzjoni, kull entità legali 
ħlief Membru jew entità kostitwenti ta’ 
Membru jew xi entità affiljati ma’ xi 
waħda minnhom, li tappoġġa l-għanijiet 
tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-qasam 

3. Meta jiġu approvati dawn l-Istatuti 
b’deliberazzjoni tal-korp responsabbli tal-
governanza tagħhom, kull entità legali 
ħlief Membru jew entità kostitwenti ta’ 
Membru jew xi entità affiljata ma’ xi 
waħda minnhom, li tappoġġa l-għanijiet 



PE524.772v01-00 62/98 AM\1012280MT.doc

MT

tar-riċerka tagħha, fi Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020, tista’ tapplika biex 
tingħaqad mal-IMI2 bħala Sieħeb Assoċjat.
L-ittra tal-approvazzjoni għandha tagħti 
dettalji dwar l-ambitu tal-assoċjazzjoni 
fejn jidħlu l-kontenut, l-attivitajiet u kemm 
itulu.

tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-qasam 
tar-riċerka tagħha, fi Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020, tista’ tapplika biex 
tingħaqad mal-IMI2 bħala Sieħeb Assoċjat.
Id-deliberazzjoni għandha tagħti dettalji 
dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
assoċjazzjoni fejn jidħlu l-kontenut, l-
attivitajiet u kemm itulu.

Or. fr

Emenda 168
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 2 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bħall-Membri l-oħra ħlief l-Unjoni, is-
Sħab Assoċjati għandhom 
jikkontribwixxu għall-kostijiet operattivi 
tal-Impriża Konġunta tal-IMI2, skont il-
Klawsola 13 ta’ dawn l-Istatuti.

4. L-ittra tal-approvazzjoni għandha 
tagħti dettalji dwar il-kontribuzzjoni 
għall-Impriża Konġunta tal-ITI u li trid 
taqbel mal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, 
skont l-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 169
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 2 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-ittra tal-approvazzjoni għandha tagħti 
dettalji dwar il-kontribuzzjoni tas-Sħab 
Assoċjati għall-Impriża Konġunta tal-
IMI2 u li trid taqbel mal-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni, skont l-Artikoli 3 u 4 ta’ dan 

imħassar
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ir-Regolament.

Or. en

(Test inkluż fil-parti introduttorja tal-Punt 4 – ara l-emenda preċedenti)

Emenda 170
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal Regolament
Anness I – parti 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bidliet fis-sħubija u fl-assoċjazzjoni 3. Bidliet fis-sħubija

Or. en

Emenda 171
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull applikazzjoni biex issir Membru
jew Sieħeb Assoċjat fl-Impriża Konġunta
tal-IMI2 għandha tiġi indirizzata lill-Bord 
tat-Tmexxija, u fil-każ ta’ applikazzjoni 
biex issir Membru, din għandha tinkludi 
proposta għal adattament tal-
kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija 
stabbilit fil-Klawsola 5.

1. Kull applikazzjoni biex issir Membru fl-
Impriża Konġunta tal-ITI għandha tiġi 
indirizzata lill-Bord tat-Tmexxija, u fil-każ 
ta’ applikazzjoni biex issir Membru, din 
għandha tinkludi proposta għal adattament 
tal-kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija 
stabbilit fil-Klawsola 5.

Or. en

Emenda 172
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2. Imbagħad dan għandu 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni.

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2. Imbagħad dan għandu 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni. Ir-regoli 
dwar meta jiġu aċċettati membri ġodda 
għandhom ikunu pubbliċi u trasparenti, 
ma jkunux ta’ ostakolu bla bżonn, u 
kwalunkwe rifjut għandu jkun 
iġġustifikat b’mod ċar bil-miktub u jkun 
disponibbli għall-kandidat u għall-Grupp 
Rappreżentattiv tal-Istati.

Or. en

Emenda 173
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2. Imbagħad dan għandu 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni.

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2. Imbagħad dan għandu 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni, u 
jinnotifika mingħajr dewmien id-deċiżjoni 
lill-Kummissjoni li, f’każ ta’ qbil dwar l-
applikazzjoni, għandha jkollha dritt 
topponi l-adeżjoni ħlief għal Stat Membru 
tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea, rappreżentata mill-Kummissjoni, għandha tkun permessa topponi 
adeżjoni.
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Emenda 174
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Membru jew Sieħeb Assoċjat jista’ 
jittermina s-sħubija jew l-assoċjazzjoni 
tiegħu fl-Impriża Konġunta tal-IMI2. It-
terminazzjoni għandha tkun effettiva u 
irrevokabbli sitt xhur wara li jiġu mgħarrfa 
l-Membri u s-Sħab Assoċjati l-oħra. Minn 
hemmhekk, il-Membru jew is-Sieħeb 
Assoċjat jinħeles minn kull obbligu ħlief 
dawk approvati jew sostnuti mill-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 qabel tiġi tterminata s-
sħubija jew l-assoċjazzjoni.

3. Kull Membru jew Sieħeb Assoċjat jista’ 
jittermina s-sħubija jew l-assoċjazzjoni 
tiegħu fl-Impriża Konġunta tal-IMI2. It-
terminazzjoni għandha tkun effettiva u 
irrevokabbli sitt xhur wara li jiġu mgħarrfa 
l-Membri u s-Sħab Assoċjati l-oħra. Minn 
hemmhekk, il-Membru jew is-Sieħeb 
Assoċjat jinħeles minn kull obbligu ħlief 
dawk approvati jew sostnuti mill-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 qabel tiġi tterminata s-
sħubija jew l-assoċjazzjoni. F’każ ta’ 
rtirar, għandu jitwaqqaf kont bejn il-
membru li qed jirtira u l-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 biex jiġu bbilanċjati l-
obbligi finanzjarji tiegħu.

Or. fr

Emenda 175
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Membru jew Sieħeb Assoċjat jista’ 
jittermina s-sħubija jew l-assoċjazzjoni 
tiegħu fl-Impriża Konġunta tal-IMI2. It-
terminazzjoni għandha tkun effettiva u 
irrevokabbli sitt xhur wara li jiġu mgħarrfa 
l-Membri u s-Sħab Assoċjati l-oħra. Minn 
hemmhekk, il-Membru jew is-Sieħeb 
Assoċjat jinħeles minn kull obbligu ħlief 
dawk approvati jew sostnuti mill-Impriża 

3. Kull Membru jista’ jittermina s-sħubija 
jew l-assoċjazzjoni tiegħu fl-Impriża 
Konġunta tal-IMI2. It-terminazzjoni 
għandha tkun effettiva u irrevokabbli sitt 
xhur wara li jiġu mgħarrfa l-Membri l-
oħra. Minn hemmhekk, il-Membru jinħeles 
minn kull obbligu ħlief dawk approvati jew 
sostnuti mill-Impriża Konġunta tal-ITI
qabel tiġi tterminata s-sħubija jew l-
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Konġunta tal-IMI2 qabel tiġi tterminata s-
sħubija jew l-assoċjazzjoni.

assoċjazzjoni.

Or. en

Emenda 176
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sħubija jew l-assoċjazzjoni fl-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 ma tistax tiġi ttrasferita 
għand partijiet terzi mingħajr ftehim bil-
quddiem mal-Bord tat-Tmexxija.

4. Is-sħubija jew l-assoċjazzjoni fl-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 ma tistax tiġi ttrasferita 
għand partijiet terzi mingħajr ftehim bil-
quddiem mal-Bord tat-Tmexxija. Dan il-
ftehim għandu jiġi notifikat lill-
Kummissjoni li għandha jkollha dritt 
topponi.

Or. fr

Emenda 177
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-Grupp Industrijali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Membri tas-settur privat tal-Impriża Konġunta jistgħu jiffurmaw korp li l-ambitu tiegħu huwa 
usa’ minn tal-EFPIA. Dan il-grupp għandu jkollu rwol konsultattiv bħal gruppi oħrajn 
(Kumitat Xjentifiku, rappreżentanti tal-Istati Membri, partijiet interessati) kif ukoll numru ta’ 
sede fil-Bord tat-Tmexxija.
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Emenda 178
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kumitat Xjentifiku, il-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati u l-Forum tal-
Partijiet Interessati għandhom ikunu korpi 
konsultattivi għall-Impriża Konġunta tal-
IMI2.

2. Il-Grupp Industrijali, il-Kumitat 
Xjentifiku, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-
Istati u l-Grupp tal-Partijiet Interessati 
għandhom ikunu korpi konsultattivi għall-
Impriża Konġunta tal-ITI.

Or. en

Emenda 179
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun fih 
5 rappreżentanti għal kull Membru.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun
magħmul minn 12-il rappreżentant, 
imferrxa kif ġej: 3 mill-Grupp 
Industrijali, 3 mill-Kummissjoni, 1 mill-
Grupp Rappreżentattiv tal-Istati Membri, 
3 mill-Kumitat Xjentifiku, u 2 mill-Grupp 
tal-Partijiet Interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Impriża Konġunta għandha tiġi ffurmata bħala sħubija reali li tinvolvi fuq livell iktar 
ibbilanċjat imsieħba pubbliċi (KE u Stati Membri), imsieħba tas-settur privat (industrija) u 
partijiet interessati oħrajn inklużi xjenzjati, rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tal-pazjenti 
u SMEs.
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Emenda 180
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, 
kull Membru għandu jkollu persentaġġ 
minn 100 dritt tal-vot li jkun skont il-
persentaġġ tal-kontribuzzjoni tiegħu 
għall-Impriża Konġunta tal-IMI2.

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, 
kull rappreżentant tal-Bord tat-Tmexxija
għandu jkollu vot wieħed.

Or. en

Emenda 181
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għanda żżomm 50% tad-
drittijiet tal-vot. Il-vot tal-Kummissjoni
għandu jkun indiviżibbli. Kull Stat 
Membru għandu jalloka d-drittijiet tal-vot 
tiegħu fost ir-rappreżentanti tiegħu fil-
Bord tat-Tmexxija. Il-Membri għandhom 
jagħmlu l-almu kollu tagħha biex jilħqu
kunsens. Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-
Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-
inqas 75% tal-voti kollha anki tal-voti ta’ 
min ma jkunx attenda.

Ir-rappreżentant tal-Bord tat-Tmexxija
għandu jagħmel l-almu kollu tiegħu biex
jintleħaq kunsens. Jekk ma jintlaħaqx 
kunsens, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu 
d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ 
mill-inqas 75% tal-voti kollha anki tal-voti 
ta’ min ma jkunx attenda.

Or. en

Emenda 182
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Bord tat-Tmexxija għandu 
jinħatar kull sena u b’rotazzjoni bejn l-
Unjoni u l-Membri l-oħra, skont min 
imissu.

Il-President tal-Bord tat-Tmexxija għandu 
jinħatar kull sena.

Or. en

Emenda 183
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħmel il-
laqgħat ordinarji tiegħu mill-inqas darbtejn 
fis-sena. Dan jista’ jagħmel laqgħat 
straordinarji meta jitolbu xi Membru jew 
meta jitolbu l-President. Il-laqgħat tal-Bord 
tat-Tmexxija għandu jsejjaħhom il-
President u normalment għandhom isiru 
fis-sede tal-Impriża Konġunta tal-IMI2.

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħmel il-
laqgħat ordinarji tiegħu mill-inqas darbtejn 
fis-sena. Dan jista’ jagħmel laqgħat 
straordinarji meta jitolbu xi rappreżentant
jew meta jitolbu l-President. Il-laqgħat tal-
Bord tat-Tmexxija għandu jsejjaħhom il-
President u normalment għandhom isiru 
fis-sede tal-Impriża Konġunta tal-ITI. L-
abbozz tal-aġenda, l-aġenda finali u l-
minuti tal-laqgħat għandhom jiġu 
ppubblikati fuq il-websajt tal-ITI.

Or. en

Emenda 184
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tat-Tmexxija għandu jistieden lil 
xi Sieħeb Assoċjat biex jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet tiegħu fejn jidħlu dawk 
il-punti fuq l-aġenda li jkollhom x’jaqsmu 
mal-assoċjazzjoni tiegħu. Is-Sħab 
Assoċjati m’għandux ikollhom drittijiet 
tal-vot.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jistieden lil xi
Membru biex jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet tiegħu fejn jidħlu dawk 
il-punti fuq l-aġenda li jkollhom x’jaqsmu 
mal-assoċjazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 6 – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jattendi l-laqgħat tal-Bord 
tat-Tmexxija bħala osservatur.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati, il-Kumitat Xjentifiku u l-Forum tal-Partijiet Interessati 
huma korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont il-punt 4(2) tal-Istatuti. Biex 
iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu qed 
iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 186
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jattendi l-laqgħat tal-Bord 
tat-Tmexxija bħala osservatur.

Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu sede fil-Bord tat-
Tmexxija, jattendi l-laqgħat tal-Bord tat-
Tmexxija u jkollu drittijiet għal vot.

Or. en

Emenda 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament

Anness 1 – parti 6 – punt 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati, il-Kumitat Xjentifiku u l-Forum tal-Partijiet Interessati 
huma korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont il-punt 4(2) tal-Istatuti. Biex 
iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu qed 
iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 188
Christian Ehler

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 6 – punt 2 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Forum tal-Partijiet 
Interessati għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija u jieħu 
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parti fid-deliberazzjonijiet, imma 
mingħajr drittijiet għal vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati, il-Kumitat Xjentifiku u l-Forum tal-Partijiet Interessati 
huma korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta tal-IMI2 skont il-punt 4(2) tal-Istatuti. Biex 
iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu qed 
iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 7 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni kostanti bejn l-attivitajiet 
ta’ Orizzont 2020 u l-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta tal-IMI2 billi 
regolarment tidentifika 
kumplimentarjetajiet u sinerġiji possibbli, 
inklużi dupplikazzjonijiet mixtieqa, u 
timplimenta proċess ta’ koordinazzjoni 
formali biex tipperfezzjona l-prijoritajiet 
ta’ riċerka koperti minn riċerka 
kollaborattiva skont il-programm qafas u
l-attivitajiet koperti mill-Impriża 
Konġunta tal-IMI2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti ta’ koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka skont il-programm qafas u 
l-attivitajiet imwettqa minn ITKs, inkluż ġestjoni ta’ dupplikazzjoni mixtieqa u ta’ sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet meħtieġa. Naturalment dan il-kompitu jista’ jitwettaq l-aħjar mill-
Kummissjoni li r-rwol tagħha fl-istruttura tat-tmexxija tal-ITKs (50 % tal-voti) għandu 
jipprovdiha b’mezzi suffiċjenti biex tagħmel dan.
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Emenda 190
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 7 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiddeċiedi fuq it-terminazzjoni tas-
sħubija jew tal-assoċjazzjoni fl-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 ta’ xi Membru jew 
Sieħeb Assoċjat li ma jissodisfax l-obbligi 
tiegħu;

(b) jiddeċiedi fuq it-terminazzjoni tas-
sħubija jew tal-assoċjazzjoni fl-Impriża 
Konġunta tal-ITI ta’ xi Membru li ma 
jissodisfax l-obbligi tiegħu;

Or. en

Emenda 191
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2-punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jaħtar, ikeċċi, jestendi t-terminu tal-
uffiċċju, jiggwida u jissorvelja l-
prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(f) jaħtar, jirrevoka, jestendi t-terminu tal-
uffiċċju, jiggwida u jissorvelja l-
prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

Or. fr

Emenda 192
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2-punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) jinnomina, abbażi ta’ sejħa għal 
offerta pubblika, il-korp tal-awditu 
indipendenti li jkollu l-inkarigu li 
jippreżenta l-opinjoni msemmija fl-
Artikolu 60 § 5 tar-Regolament (UE-
EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa l-korp deliberattiv li japprova l-kontijiet li għandu jinnomina l-korp tal-awditu 
indipendenti li jkollu l-inkarigu li jippreżenta l-opinjoni msemmija fl-Artikolu 60 § 5 tar-
Regolament (UE-EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; Fl-
interess tat-trasparenza, huwa propost li din in-nomina ssir abbażi ta’ sejħa għal offerta 
pubblika

Emenda 193
Christian Ehler

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 7 – punt 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) japprova s-sejħiet għall-proposti u meta 
xieraq japprova r-regoli relatati għall-
proċeduri tas-sottomissjoni, l-
evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti, u r-
reviżjoni tal-evalwazzjoni, li jipproponi d-
Direttur Eżekuttiv f’koperazzjoni mill-qrib 
mal-gruppi konsultattivi msemmija fil-
Klawsola 7(2)(q);

(l) japprova s-sejħiet li jipproponi d-
Direttur Eżekuttiv f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-gruppi konsultattivi msemmija fil-
Klawsola 7(2)(q);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għat-tressiq, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti u l-proċeduri ta’ reviżjoni ta’ 
Orizzont 2020 għandhom japplikaw, mutatis mutandis.

Emenda 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 7 – punt 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal RegolamentAnness 1 – parti 7 – punt 2 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) jinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati, lill-Kumitat 
Xjentifiku u l-Forum tal-Partijiet 
Interessati regolarment dwar kull 
kwistjoni rilevanti għar-rwol konsultattiv 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettqu l-kompitu tagħhom bħala korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta tal-IMI2, 
il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat Xjentifiku għandhom jirċievu informazzjoni 
adegwata dwar il-kwistjonijiet relevanti kollha.

Emenda 196
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 8-punt 1-parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtru l-
Bord tat-Tmexxija minn fost kandidati li 
tipproponi l-Kummissjoni wara proċedura 
tal-għażla miftuħa u trasparenti. Il-
Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentanza mill-membri l-oħra tal-

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtru l-
Bord tat-Tmexxija minn fost kandidati li 
tipproponi l-Kummissjoni wara proċedura 
tal-għażla miftuħa u trasparenti. Il-
Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentanza mill-membri l-oħra tal-
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Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-proċedura 
tal-għażla kif xieraq.

Impriża Konġunta tal-IMI2 fil-proċedura 
tal-għażla kif xieraq. Il-Parlament 
Ewropew għandu jkollu dritt jopponi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun assoċjat man-nomina tad-Direttur Eżekuttiv. Qed tiġi 
proposta proċedura ta’ oppożizzjoni.

Emenda 197
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 8 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa biss 
meta jiddeċiedi l-Bord tat-Tmexxija li 
jaġixxi skont proposta mingħand il-
Kummissjoni li tassoċja lill-membri privati 
kif xieraq.

6. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa biss 
meta jiddeċiedi l-Bord tat-Tmexxija li 
jaġixxi skont proposta mingħand il-
Kummissjoni li tassoċja lill-membri privati 
kif xieraq.

Or. fr

Emenda 198
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 9-punt 4-parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jwettaq dawn il-kompiti b’mod 
indipendenti:

4. B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jwettaq dawn il-kompiti:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Eżekuttiv m’għandux ikun indipendenti: bħall-persunal huwa subordinat għall-
Bord tat-Tmexxija, b’mod partikolari, u għall-interessi tal-Unjoni b’mod ġenerali u tal-
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parteċipanti l-oħra

Emenda 199
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 9-punt 4-punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iressaq il-kontijiet annwali għall-
approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija;

(c) japprova l-kontijiet annwali biex 
iressaqhom għall-approvazzjoni tal-Bord 
tat-Tmexxija;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

preċiżjoni editorjali

Emenda 200
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4-punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) jorganizza s-sejħa għall-offerta 
pubblika, li abbażi tagħha l-Bord tat-
Tmexxija għandu jaħtar il-korp tal-
awditu indipendenti li se jkollu l-inkarigu 
li jippreżenta l-opinjoni msemmija fl-
Artikolu 60 § 5 tar-Regolament (UE-
EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Emenda 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) ifassal rapport annwali dwar il-
progress tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – punt mb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) jimplimenta kwalunkwe 
rakkomandazzjoni li tirriżulta mill-
evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta 
tal-IMI, l-evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta tal-IMI2 jew 
kwalunkwe valutazzjoni rilevanti oħra tal-
attivitajiet tal-IMI2 fi żmien debitu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat impatt suffiċjenti tal-evalwazzjonijiet formali previsti u biex titjieb il-
kwalità tat-tmexxija tal-Impriża Konġunta id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli 
biex isegwi kwalunkwe rakkomandazzjoni relevanti.

Emenda 203
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal Regolament
Anness I – parti 9 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmaniġġja s-sejħiet għall-proposti kif 
previst fil-pjan ta’ ħidma annwali u jmexxi 
l-ftehimiet jew id-deċiżjonijiet tal-għotjiet, 
inkluża l-koordinazzjoni tagħhom;

(b) jimmaniġġja s-sejħiet, inkluża l-
evalwazzjoni minn bord ta’ esperi 
indipendenti kif previst fil-pjan ta’ ħidma 
u jmexxi l-ftehimiet jew id-deċiżjonijiet, 
inkluża l-koordinazzjoni tagħhom

Or. en

Emenda 204
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jissorvelja sistema ta’ informazzjoni 
u promozzjoni għal parteċipazzjoni usa’ 
fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta, 
prinċipalment is-sejħiet għal proposti, 
inkluża rabta mas-sistema NCP.

Or. en

Emenda 205
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih
mhux iktar minn 7 membri maħtura għal
perjodu ta’ sena li jista’ jiġġedded. Dan 
għandu jeleġġi President minn fost il-
membri tiegħu għal sena.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih 28 
membru, wieħed minn kull Stat Membru,
maħtura għal perijodu ta’ sentejn li jista’ 
jiġġedded. Dan għandu jeleġġi President 
minn fost il-membri tiegħu għal sena. Il-
kompożizzjoni tiegħu għandha tkun tali li 
jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi 
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b’konformità mal-Artikolu 16 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020.

Or. ro

Emenda 206
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih 
mhux iktar minn 7 membri maħtura għal 
perjodu ta’ sena li jista’ jiġġedded. Dan 
għandu jeleġġi President minn fost il-
membri tiegħu għal sena.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih 
mhux iktar minn 15-il membru maħtura 
għal perjodu ta’ sena li jista’ jiġġedded. 
Dan għandu jeleġġi President minn fost il-
membri tiegħu għal sena u tliet membri 
tal-Bord tat-Tmexxija.

Or. en

Emenda 207
Vicky Ford

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih 
mhux iktar minn 7 membri maħtura għal 
perjodu ta’ sena li jista’ jiġġedded. Dan 
għandu jeleġġi President minn fost il-
membri tiegħu għal sena.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih 
mhux iktar minn 11-il membru maħtura
għal perjodu ta’ sena li jista’ jiġġedded. 
Dan għandu jeleġġi president minn fost il-
membri tiegħu għal mhux aktar minn 
sentejn.

Or. en

Emenda 208
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinħatru esperti addizzjonali jekk 
meħtieġ għal kompiti ad-hoc speċifiċi u 
għal żmien limitat.

Jistgħu jinħatru esperti addizzjonali jekk 
meħtieġ għal kompiti ad-hoc speċifiċi u 
għal żmien limitat, u l-għażla tagħhom 
għandha ssegwi l-istess proċedura bħal 
dik għall-membri permanenti tal-Kumitat 
Xjentifiku.

Or. ro

Emenda 209
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku 
għandhom juru rappreżentanza bbilanċjata 
tal-esperti rikonoxxuti mad-dinja kollha 
mill-akkademja, l-industrija u l-korpi 
regolatorji. Ilkoll flimkien, il-membri tal-
Kumitat Xjentifiku għandu jkollhom il-
kompetenzi xjentifiċi u l-għarfien espert 
meħtieġa li tkopri d-dominju tekniku 
meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

2. Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku 
għandhom juru rappreżentanza bbilanċjata 
tal-esperti indipendenti rikonoxxuti mad-
dinja kollha mill-akkademja, il-kliniċisti u 
l-professjoni medika. Ilkoll flimkien, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
għarfien espert meħtieġa li tkopri d-
dominju tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta tal-IMI2.

Or. en

Emenda 210
Vicky Ford

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jagħti pariri dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom jiġu inklużi fl-
Aġenda Strateġika tar-Riċerka, filwaqt li 
jqis, fejn xieraq, ir-riżultati tar-
reviżjonijiet ta’ tbassir tal-Panel 
Xjentifiku għas-Saħħa ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 211
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jagħti pariri dwar il-prijoritajiet tal-
Aġenda Strateġika tar-Riċerka

Or. en

Emenda 212
Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4-punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jistabbilixxi rakkomandazzjonijiet 
għall-evalwazzjoni interim tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għall-31 ta’ Diċembru 
2017 fir-rigward tal-Kummissjoni 
Ewropea.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat Xjentifiku tal-IMI2 għandu jipparteċipa fl-evalwazzjoni interim.

Emenda 213
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) iħejji rapport annwali u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku

Or. en

Emenda 214
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-parir tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jitqies kif xieraq.

Or. en

Emenda 215
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darba fis-sena. Il-laqgħat 

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat 
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għandu jsejjaħhom il-President tiegħu. għandu jsejjaħhom il-President tiegħu. L-
abbozz tal-aġenda, l-aġenda finali u l-
minuti tal-laqgħat għandhom jiġu 
ppubblikati fuq il-websajt tal-ITI.

Or. en

Emenda 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darba fis-sena. Il-laqgħat 
għandu jsejjaħhom il-President tiegħu.

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat 
għandu jsejjaħhom il-President tiegħu.

Or. en

Emenda 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – 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 tal-IMI2, dwar l-eżitu 
ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’ 
proġett, dwar is sinerġiji ma’ programmi 
relevanti oħra tal-Unjoni, dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-IMI2 u dwar id-
disseminazzjoni u l-isfruttar tar-riżultati 
ta’ riċerka.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta tal-IMI2, il-
Kumitat Xjentifku għandu jirċievi informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet relevanti 
kollha.

Emenda 218
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati tal-
IMI2 għandu jkun fih rappreżentant 
wieħed ta’ kull Stat Membru u ta’ kull 
pajjiż assoċjat marl-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Dan għandu jeleġġi 
Preisdent minn fost il-membri tiegħu.

1. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati
Membri tal-ITI għandu jkun fih 
rappreżentant wieħed ta’ kull Stat Membru 
u ta’ kull pajjiż assoċjat mal-Programm
Qafas Orizzont 2020. Dan għandu jeleġġi 
Preisdent minn fost il-membri tiegħu, li 
għandu jkollu sede bħala rappreżentant 
fil-Bord tat-Tmexxija.

Or. en

Emenda 219
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena. 
Il-laqgħat għandu jsejjaħhom il-President 
tiegħu. Il-President tal-Bord tat-Tmexxija u 
d-Direttur Eżekuttiv jew ir-rappreżentanti 
tagħhom għandhom jattendu dawn il-
laqgħat.

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-
sena. Il-laqgħat għandu jsejjaħhom il-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tat-
Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
dawn il-laqgħat. L-abbozz tal-aġenda, l-
aġenda finali u l-minuti tal-laqgħat 
għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt 
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tal-ITI.

Or. en

Emenda 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena. 
Il-laqgħat għandu jsejjaħhom il-President 
tiegħu. Il-President tal-Bord tat-Tmexxija u 
d-Direttur Eżekuttiv jew ir-rappreżentanti 
tagħhom għandhom jattendu dawn il-
laqgħat.

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-
sena. Il-laqgħat għandu jsejjaħhom il-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tat-
Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
dawn il-laqgħat.

Or. en

Emenda 221
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati jista’ jistieden lil persuni oħra 
biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala 
osservaturi, b’mod partikolari lil 
rappreżentanti tal-awroritajiet reġjonali tal-
Unjoni u rappreżentanti tal-
assoċjazzjonijiet tal-SMEs.

Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati jista’ jistieden lil persuni oħra 
biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala 
osservaturi, b’mod partikolari lil 
rappreżentanti tal-awroritajiet reġjonali tal-
Unjoni u rappreżentanti tal-
assoċjazzjonijiet tal-SMEs, rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti.

Or. en
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Emenda 222
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 11 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rabtiet mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020;

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

Or. en

Emenda 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni fuq bażi 
regolari, b’mod partikolari dwar il-
parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-
IMI2, dwar l-eżitu ta’ kull sejħa u 
implimentazzjoni ta’ proġett, dwar is 
sinerġiji ma’ programmi relevanti oħra 
tal-Unjoni, dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit 
tal-IMI2 u dwar id-disseminazzjoni u l-
isfruttar tar-riżultati ta’ riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta tal-IMI2, il-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi informazzjoni adegwata dwar il-
kwistjonijiet relevanti kollha.

Emenda 224
Michèle Rivasi
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Forum tal-Partijiet Interessati 12. Kumitat tal-Partijiet Interessati

Or. en

Emenda 225
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 12 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Forum tal-Partijiet Interessati għandu 
jkun miftuħ għall-partijiet interessati 
pubbliċi u privati kollha, il-gruppi ta’ 
interess internazzjonali mill-Istati Membri,
il-pajjiżi assoċjati kif ukoll minn pajjiżi 
oħra.

1. Il-Kumitat tal-Partijiet Interessati 
għandu jkun miftuħ għall-partijiet 
interessati pubbliċi u privati kollha, il-
gruppi ta’ interess internazzjonali mill-
Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati. Dan 
għandu jinkludi rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti,
organizzazzjonijiet tal-fornituri tal-kura 
tas-saħħa, u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili oħrajn. Dan għandu jeleġġi 
żewġ rappreżentanti tal-Bord tat-Tmexxija 
mill-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 12 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Forum tal-Partijiet Interessati għandu 2. Il-Forum tal-Partijiet Interessati għandu 
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jkun mgħarraf bl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 u għandu jiġi mistieden 
biex jikkummenta.

jkun mgħarraf bl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 fuq bażi regolari, 
b’mod partikolari dwar il-parteċipazzjoni 
f’azzjonijiet indiretti finanzjati mill-
Impriża Konġunta tal-IMI2, dwar l-eżitu 
ta’ kull implimentazzjoni ta’ sejħa u
proġett, dwar sinerġiji ma’ programmi 
rilevanti oħrajn tal-Unjoni, dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-IMI2 u dwar it-
tixrid u l-isfruttar tar-riżultati tar-riċerka, 
u għandu jiġi mistieden biex jikkummenta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta tal-IMI2, il-
Forum tal-Partijiet Interessati għandu jirċievi informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet 
relevanti kollha.

Emenda 227
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 12 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Forum tal-Partijiet Interessati għandu 
jkun mgħarraf bl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 u għandu jiġi mistieden 
biex jikkummenta.

2. Il-Kumitat tal-Partijiet Interessati 
għandu jkun mgħarraf bl-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta tal-ITI u għandu jiġi 
mistieden biex jikkummenta inkluż dwar 
il-prijoritajiet tal-Aġenda Strateġika tar-
Riċerka.

Or. en

Emenda 228
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 12 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Forum tal-Partijiet 
Interessati għandu jsejjaħhom id-Direttur 
Eżekuttiv.

3. Il-laqgħat tal-Kumitat tal-Partijiet 
Interessati għandu jsejjaħhom tal-inqas 
darba fis-sena.

Or. en

Emenda 229
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura mingħand 
il-Membri ħlief l-Unjoni u s-Sħab 
Assoċjati, l-entitajiet kostitwenti tagħhom 
jew l-entitatjiet affiljati magħhom, li
jkunu skont il-kostijiet li ġarrbu waqt l-
implimentazzjonijiet ta’ azzjonijiet 
indiretti, u relatati mal-korpi konsultattivi 
msemmija fil-Klawsola 7(2)(q) jekk ikun 
previst fil-pjan ta’ ħidma annwali, li 
minnhom titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-
Impriża Konġunta tal-IMI2 u kull 
kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawn
il-kostijiet;

(b) kontribuzzjonijiet in natura mingħand 
il-Membri ħlief l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet
affiljati stabbiliti fl-Unjoni jew f’pajjiżi 
assoċjati ma’ Orizzont 2020, li jikkonsistu 
mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti, u 
relatati mal-korpi konsultattivi msemmija 
fil-Klawsola 7(2)(q) jekk ikun previst fil-
pjan ta’ ħidma annwali, li minnhom 
titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 u kull kontribuzzjoni 
oħra tal-Unjoni għal dawn l-ispejjeż;

Or. en

Emenda 230
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kontribuzzjoni finanzjarja mingħand il- (c) kontribuzzjoni finanzjarja mingħand il-
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Membri ħlief l-Unjoni u s-Sħab Assoċjati,
l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-
entitatjiet affiljati magħhom, li tista’ ssir 
flimkien mal-punt (b) jew minfloku.

Membri ħlief l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom li tista’ ssir flimkien 
mal-punt (b) jew minfloku.

Or. en

Emenda 231
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-
Membri u s-Sħab Assoċjati għall-kostijiet 
operattivi;

(b) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-
Membri għall-kostijiet operattivi;

Or. en

Emenda 232
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-impenji finanzjarji tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 m’għandhomx jaqbżu 
l-ammont ta’ riżorsi finanzjarji disponibbli 
jew kommessi għall-baġit tagħha mill-
Membri u s-Sħab Assoċjati tagħha.

L-impenji finanzjarji tal-Impriża Konġunta
tal-ITI m’għandhomx jaqbżu l-ammont ta’ 
riżorsi finanzjarji disponibbli jew 
kommessi għall-baġit tagħha mill-Membri.

Or. en

Emenda 233
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal Regolament
Anness 1-parti 14-paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
tal-IMI2 jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
stabbilita, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta’ dan bil-miktub u 
jistabbilixxi perjodu raġonevoli biex tiġi 
rrimedjata s-sitwazzjoni. Jekk dan in-
nuqqas ma jiġix irrimedjat fil-perijodu 
stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jlaqqa’ lill-Bord tat-Tmexxija biex 
jiddeċiedi jew li jitkeċċa-l-membru li qed 
jonqos jew dwar xi miżuri possibbli oħra li 
għandhom jittieħdu sabiex il-membru 
jissodisfa l-obbligi tiegħu. Il-membri 
kollha li ma jirrispettawx l-obbligi 
tagħhom jistgħu inizjalment, u wara li 
jinstemgħu u proċedura ta’ 
regolarizzazzjoni tkun ġiet proposta, jiġu 
sospiżi mid-dritt tal-vot tagħhom mill-
Bord tat-Tmexxija.

Or. fr

Emenda 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 235
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. fr

Emenda 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tirrapporta kull sena lill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha 
tirrapporta kull sena lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet baġitarji.

Fi żmien xahrejn wara t-tmiem ta’ kull 
sena fiskali, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jressaq il-kontijiet annwali u l-karta 
bilanċjali tas-sena preċedenti lill-Qorti 
tal-Awdituri. Il-Qorti tal-Awdituri tista’ 
twettaq spezzjonijiet, inklużi verifiki għal 
għarrieda.

Or. en

Emenda 237
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 għandu jeżaminahom korp tal-

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 għandha teżaminahom il-Qorti tal-
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awditu indipendenti kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

Awdituri fil-kuntest tal-proċedura ta’ 
kwittanza.  Fil-ħidma tagħha, il-Qorti 
għandha tikkunsidra dik tal-korp tal-
awditu indipendenti li se jkollu l-inkarigu 
li jippreżenta l-opinjoni msemmija fl-
Artikolu 60 § 5 tar-Regolament (UE-
EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Emenda 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 għandu jeżaminahom korp tal-
awditu indipendenti kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta tal-
IMI2 għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti 
tal-Awdituri skont l-Artikolu 287 tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Qorti tal-Awdituri għandha tfassal 
Rapport Annwali Speċifiku dwar l-
Impriża Konġunta tal-IMI2.

Or. en
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Emenda 240
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 jista’ jadotta regoli 
biex jippreveni u l-jimmaniġġja l-kunflitti 
ta’ interess fejn jidħlu l-Membri, is-Sħab 
Assoċjati, il-korpi u l-persunal tagħha. 
F’dawk ir-regoli, għandha ssir 
dispożizzjoni biex ikun evitat kull kunflitt 
ta’ interess għar-rappreżentanti tal-Membri
li jservu fil-Bord tat-Tmexxija.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-ITI għandu jadotta regoli 
biex jippreveni u jimmaniġġja l-kunflitti 
ta’ interess fejn jidħlu l-Membri, il-korpi u 
l-persunal tagħha. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kull kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti 
li jservu fil-Bord tat-Tmexxija u fil-
Kumitat Xjentifiku. B’mod partikolari 
dawk ir-regoli għandhom jikkjarifikaw id-
dettalji li għandhom jiġu ppubblikati fid-
dikjarazzjoni tal-attivitajiet professjonali, 
tal-interessi finanzjarji u tal-kunflitt ta’ 
interess sħaħ.

Or. en

Emenda 241
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 jista’ jadotta regoli 
biex jippreveni u l-jimmaniġġja l-kunflitti 
ta’ interess fejn jidħlu l-Membri, is-Sħab 
Assoċjati, il-korpi u l-persunal tagħha. 
F’dawk ir-regoli, għandha ssir 
dispożizzjoni biex ikun evitat kull kunflitt 
ta’ interess għar-rappreżentanti tal-Membri 
li jservu fil-Bord tat-Tmexxija.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-ITI jista’ jadotta regoli biex 
jippreveni u jimmaniġġja l-kunflitti ta’ 
interess fejn jidħlu l-Membri, is-Sħab 
Assoċjati, il-korpi u l-persunal tagħha. 
F’dawk ir-regoli, għandha ssir 
dispożizzjoni biex ikun evitat kull kunflitt 
ta’ interess għar-rappreżentanti tal-Membri 
li jservu fil-Bord tat-Tmexxija.

Or. en
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Emenda 242
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 jista’ jadotta regoli biex 
jippreveni u l-jimmaniġġja l-kunflitti ta’ 
interess fejn jidħlu l-Membri, is-Sħab 
Assoċjati, il-korpi u l-persunal tagħha. 
F’dawk ir-regoli, għandha ssir 
dispożizzjoni biex ikun evitat kull kunflitt 
ta’ interess għar-rappreżentanti tal-Membri 
li jservu fil-Bord tat-Tmexxija.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandu jadotta regoli 
biex jippreveni u jimmaniġġja l-kunflitti 
ta’ interess fejn jidħlu l-Membri, is-Sħab 
Assoċjati, il-korpi u l-persunal tagħha. 
F’dawk ir-regoli, għandha ssir 
dispożizzjoni biex ikun evitat kull kunflitt 
ta’ interess għar-rappreżentanti tal-Membri 
li jservu fil-Bord tat-Tmexxija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu adottati r-regoli ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess li 
japplikaw għall-membri tagħha, l-imsieħba involuti, il-korpi u l-persunal tagħha. M’għandiex 
tkun sempliċiment possibilità.

Emenda 243
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 21 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċess tal-istralċ tal-Impriża 
Konġunta tal-IMI2 għandu jibda fi tmiem 
il-perjodu fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-
Regolament.

1. Il-proċess tal-istralċ tal-Impriża 
Konġunta tal-ITI għandu jibda fi tmiem il-
perjodu fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament
jew jekk evalwazzjoni turi li ma ġewx 
soddisfatti l-għanijiet tal-Impriża.

Or. en

Emenda 244
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 21 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta Impriża Konġunta tal-IMI2 tkun 
għaddejja mill-proċess tal-istralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru r-
responsabbiltajiet tagħha u n-nefqa relatata 
mal-proċess tal-istralċ. Kull eċċess għandu 
jitqassam fost il-Membri waqt il-proċess 
tal-istralċ b’mod proporzjonat mal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-
Impriża Konġunta tal-IMI2. Kull eċċess 
bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu 
jerġa’ lura fil-baġit tal-Unjoni.

4. Meta Impriża Konġunta tal-IMI2 tkun 
għaddejja mill-proċess tal-istralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru r-
responsabbiltajiet tagħha u n-nefqa relatata 
mal-proċess tal-istralċ. Kull eċċess għandu 
jitqassam fost il-Membri waqt il-proċess 
tal-istralċ b’mod proporzjonat mal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-
Impriża Konġunta tal-IMI2. Kull eċċess 
bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu
jerġa’ lura fil-programm speċifiku għall-
eżekuzzjoni tal-Programm Qafas Orizzont 
2020 fi ħdan il-baġit tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm eċċessi, huwa loġiku li dawn jerġgħu lura fil-Programm-Qafas Orizzont 
2020

Emenda 245
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 21 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kwalunkwe riżultat tar-riċerka 
għandu jingħata lill-Federazzjoni 
Ewropea tal-Industriji u l-
Assoċjazzjonijiet tal-Farmaċewtika 
(EFPIA).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi l-EFPIA hija l-oriġini xjentifika tar-riżultati eventwali, huwa loġiku li f’każ ta’ stralċ tal-
IMI2, ir-riżultati jappartjenu lilha
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