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Emenda 8
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Bulgarija kkommettiet ruħha li 
tagħlaq l-Unitajiet 1 u 2 u l-Unitajiet 3 u 4 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy sal-31 
ta’ Diċembru 2002 u 31 ta’ Diċembru 
2006, rispettivament u tagħmel
tiddekummissjona dawn l-unitajiet. L-
Unjoni Ewropea esprimiet ir-rieda tagħha li 
tkompli tipprovdi assistenza finanzjarja 
sal-2009 bħala estensjoni tal-għajnuna ta’ 
qabel l-adeżjoni ppjanata taħt il-programm 
Phare b’sapport għall-isforzi tad-
dekummissjonar tal-Bulgarija.

(1) Matul in-negozjati għall-adeżjoni fl-
2005, il-Bulgarija qablet li tagħlaq l-
Unitajiet 1 u 2 u l-Unitajiet 3 u 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy sal-31 ta’ 
Diċembru 2002 u 31 ta’ Diċembru 2006, 
rispettivament u tiddekummissjona dawn l-
unitajiet. L-Unjoni Ewropea esprimiet ir-
rieda tagħha li tkompli tipprovdi assistenza 
finanzjarja sal-2009 bħala estensjoni tal-
għajnuna ta’ qabel l-adeżjoni ppjanata taħt 
il-programm Phare b’sapport għall-isforzi 
tad-dekummissjonar tal-Bulgarija. L-
Unjoni Ewropea, f’dak iż-żmien, assigurat 
ukoll li l-assistenza finanzjarja kienet se 
tiġi kkunsidrata bħala parti mir-reviżjoni 
ġenerali tas-sapport Komunitarju għall-
perjodu 2007-2013.

Or. en

Emenda 9
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-Trattat tal-2005 li jikkonċerna l-
adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-
Rumanija fl-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikulari Artikolu 30 tal-Att li għandu 
x’jaqsam mal-kondizzjonijiet tal-adeżjoni 
tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Romanija
u l-emendi tat-Trattati li fuqhom l-Unjoni 
Ewropea hija mwaqqfa, stabbilixxa fid-

(2) It-Trattat tal-2005 li jikkonċerna l-
adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-
Rumanija fl-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikulari Artikolu 30 tal-Att li għandu 
x’jaqsam mal-kondizzjonijiet tal-adeżjoni 
tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija
u l-emendi tat-Trattati li fuqhom l-Unjoni 
Ewropea hija mwaqqfa, stabbilixxa fid-
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dawl tal-impenn tal-Bulgarija biex tagħlaq 
Unità 3 u Unità 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy programm ta’ assistenza (minn 
issa ‘l hemm imsejjaħ “Il-Programm 
Kozloduy”) b’baġit ta’ EUR 210 miljun 
għall-perjodu 2007 sa 2009.

dawl tal-impenn tal-Bulgarija biex tagħlaq 
Unità 3 u Unità 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy programm ta’ assistenza (minn 
issa ’l hemm imsejjaħ “Il-Programm 
Kozloduy”) b’baġit ta’ EUR 210 miljun 
għall-perjodu 2007 sa 2009 li jinkludi l-
assistenza li tkopri t-telf tal-kapaċità
minħabba l-għeluq tal-Impjant Nukleari 
ta’ Kozloduy.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-mira tal-assistenza finanzjarja hemm is-soluzzjoni kumplessa tal-għeluq tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, inkluż il-piż finanzjarju tar-Repubblika tal-Bulgarija fil-proċess tal-
integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 10
Ivailo Kalfin

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni tirrikonoxxi l-isforzi 
magħmula u l-progress tajjeb miksub mill-
Bulgarija fl-istadju ta’ preparazzjoni għad-
dekummissjonar tal-Programm Kozloduy u 
utilizzat il-fondi tal-Komunità sal-2009, u 
l-ħtieġa għal aktar għajnuna finanzjarja 
wara l-2009 sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjoni taiż-żarmar.

(4) L-Unjoni tirrikonoxxi l-isforzi 
magħmula u l-progress tajjeb miksub mill-
Bulgarija fl-istadju ta’ preparazzjoni għad-
dekummissjonar tal-Programm Kozloduy u 
utilizzat il-fondi tal-Komunità sal-2009, u 
l-ħtieġa għal aktar għajnuna finanzjarja 
wara l-2009 sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjoni taż-żarmar f’konformità mat-
Trattat tal-Adeżjoni 2005, filwaqt li jiġu 
applikati l-ogħla standards ta’ sigurtà.

Or. en
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Emenda 11
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja biex timxi ‘l quddiem 
b’miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-
provvista fir-reġjun.

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja biex timxi ’l quddiem 
b’miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-
provvista, il-prezzijiet ogħla tal-elettriku li 
jirriżultaw minn dan u t-telf sinifikanti u 
dannuż tal-kapaċità ta’ esportazzjoni tal-
Bulgarija f’reġjun ta’ nuqqasijiet serji fir-
rigward tal-kapaċità għall-produzzjoni
tal-enerġija kif deskritt fit-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità tal-Enerġija.

Or. en

Emenda 12
Ivailo Kalfin

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja biex timxi ‘l quddiem 
b’miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-
provvista fir-reġjun.

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja l-istess bħalma kien 
il-każ taż-żewġ Stati Membri l-oħra li 
kellhom jagħlqu impjanti nukleari qabel 
il-waqt skont it-Trattati tal-Adeżjoni 
tagħhom biex timxi ’l quddiem b’miżuri 
ta’ taffija fis-settur tal-enerġija wara t-telf 
minħabba l-għeluq tal-unitajiet nukleari u 
l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-provvista 
fir-reġjun.

Or. en
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Emenda 13
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja biex timxi ‘l quddiem 
b’miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-
provvista fir-reġjun.

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-ħtieġa ta’ 
għajnuna finanzjarja biex timxi ’l quddiem 
b’miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-
provvista fir-reġjun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-mira tal-assistenza finanzjarja hemm is-soluzzjoni kumplessa tal-għeluq tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, inkluż il-piż finanzjarju tar-Repubblika tal-Bulgarija fil-proċess tal-
integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 14
Rebecca Harms

Proposta għal Regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) It-telfien tal-kapaċità ta’ produzzjoni 
kkaġunat mill-għeluq bikri tal-Unitajiet 1 
sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy ma 
wassalx għal nuqqas fil-provvista tal-
elettriku fuq livell nazzjonali fil-Bulgarija. 
Konsegwentement, żieda, jekk hemm, fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra
ma tistax tiġi attribwita għall-għeluq ta’ 
dawn l-unitajiet.

Or. en
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Emenda 15
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Unjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li ttaffi
l-effett tad-dannu ambjentali u tal-
emissjonijiet li dejjem jiżdiedu minħabba 
l-kapaċità ta’ sostituzzjoni, ikkaġunata l-
iktar minn żieda fl-użu tal-impjanti ta’ 
faħam artab kannella (lignite).

Or. en

Emenda 16
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013.

(7) Għaldaqstant, jekk wieħed jirrikonoxxi
li l-għeluq qabel iż-żmien ta’ dawn l-
impjanti ma ppermettiex allokazzjoni 
adegwata ta’ fondi għad-dekummissjonar 
u għat-trattament ta’ skart radjuattiv 
minn profitti operattivi, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy matul il-perjodu mill-2010 sal-
2013. 

Or. en
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Emenda 17
Rebecca Harms

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013.

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u għal 
assistenza sabiex jitwettaq r-rimi finali 
sikur tas-sustanzi radjuattivi kollha 
involut fid-dekummissjonar matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013.

Or. en

Emenda 18
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013.

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy u l-miżuri sabiex jittaffew il-
konsegwenzi li jirriżultaw mill-għeluq 
bikri ta’ dawn l-unitajiet matul il-perjodu 
mill-2010 sal-2013.

Or. en
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Emenda 19
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013.

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013 u l-bżonnijiet 
tas-settur tal-enerġija, li jirriżultaw mit-
telfien ta’ kapaċità kkawżat mid-
dekummissjonar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-mira tal-assistenza finanzjarja hemm is-soluzzjoni kumplessa tal-għeluq tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, inkluż il-piż finanzjarju tar-Repubblika tal-Bulgarija fil-proċess tal-
integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 20
Herbert Reul

Proposta għal Regolament
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-kontribuzzjoni għall-finanzjar ta’ 
faċilità nazzjonali għar-rimi ta’ skart 
radjuattiv fil-qafas tal-Programm 
Kozloduy għandha tintefaq biss għall-
faċilitajiet ta’ skart b’livell ta’ 
rajduattività baxx jew medju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandna niżguraw li l-assistenza finanzjarja ma tintużax għall-esplorazzjoni tal-faċilità 
ġeoloġika għal skart b’livell għoli ta’ radjuattività. Dan m’għandux iwassal għal 



PE439.416v01-00 10/23 AM\807630MT.doc

MT

kompetizzjoni għas-sussidji bejn l-Istati Membri tal-UE f’dan il-qasam.

Emenda 21
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis.

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis, inklużi l-
immodernizzar u ż-żieda fl-effiċjenza tal-
kapaċità ta’ produzzjoni tal-enerġija 
eżistenti, in-netwerks ta’ trażmissjoni u 
distribuzzjoni, kif ukoll it-titjib tal-
iffrankar tal-enerġija u l-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija rinnovabbli.

Or. en

Emenda 22
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
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jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis.

jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis. Billi kull Stat 
Membru huwa liberu li jiddeċiedi dwar it-
taħlita enerġetika tiegħu, dawn il-miżuri 
jirriflettu d-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-
livell nazzjonali f’dan il-qasam.

Or. fr

Emenda 23
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis.

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni.
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis u r-regoli tal-
funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-mira tal-assistenza finanzjarja hemm is-soluzzjoni kumplessa tal-għeluq tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, inkluż il-piż finanzjarju tar-Repubblika tal-Bulgarija fil-proċess tal-
integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 24
Ivailo Kalfin

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali (8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
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tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis.

tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni. 
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis, bl-għan li 
tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija.

Or. en

Emenda 25
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-kompiti tal-EBRD jinkludu l-
amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi allokati 
għall-programmi tad-dekummissjonar tal-
impjanti nukleari u tal-
monitoraġġmonitoraġġ tal-kontroll 
finanzjarju ta’ dawn il-programmi sabiex 
jottimizzaw l-użu tal-flus pubbliċi. Barra 
minn hekk, l-EBRD tmexxi l-kompiti tal-
baġit fdat lilha mill-Kummissjoni mal-
bżonnijiet tal-Artikolu 53quinquies tar-
Regolament Finanzjarju.

(10) Il-kompiti tal-EBRD jinkludu l-
amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi allokati 
għall-programmi tad-dekummissjonar ta’ 
dawk l-unitajiet nukleari li kienu soġġetti 
għal ftehimiet ta’ għeluq marbuta mal-
adeżjoni. L-EBRD qed jimmonitorja l-
kontroll finanzjarju ta’ dawn il-programmi 
sabiex jottimizzaw l-użu tal-flus pubbliċi. 
Kummissjoni mal-bżonnijiet tal-Artikolu 
53 d tar-Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 26
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tkun assiguratab l-ogħla 
effiċjenza possibbli, id-dekummissjonar 

(11) Sabiex tkun assigurata l-ogħla 
effiċjenza possibbli, id-dekummissjonar 
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tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy għandu 
jitwettaq permezz tal-aħjar għarfien espert 
tekniku disponibbli, filwaqt li jitqiesu kif 
xieraq in-natura u l-ispeċifikazzjonijiet 
teknoloġiċi tal-unitajiet li se jingħalqu.

tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy għandu jitwettaq permezz tal-
aħjar għarfien espert tekniku disponibbli, 
filwaqt li jitqiesu kif xieraq in-natura u l-
ispeċifikazzjonijiet teknoloġiċi tal-unitajiet 
li ngħalqu.

Or. en

Emenda 27
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-dekummissjonar tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy jitmexxa skont il-
leġiżlazzjoni dwar l-ambjent, b’mod 
partikulari d-Direttiva tal-Kunsill 
85/337/EEC tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-
istima taleffetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent.

(12) Id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa
4 fl-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy 
jitmexxa f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali 
Bulgara, l-arranġamenti għal-liċenzjar 
tagħha u skont il-leġiżlazzjoni dwar l-
ambjent, b’mod partikulari d-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 
dwar l-istima taleffetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal Regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-miżuri li jtaffu fis-settur tal-
enerġija permezz tal-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġija rinnovabbli 
għandhom ikunu appoġġjati minn 
strateġija nazzjonali speċifika Bulgara.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta’ objettivi fit-tul fis-settur tal-effiċjenza tal-enerġija u tal-enerġija 
rinnovabbli sabiex niżguraw użu effiċjenti u effettiv tal-fondi Ewropej u sabiex inkunu 
konformi ma’ ġestjoni finanzjarja soda.

Emenda 29
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal Regolament
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Il-prinċipji tal-ekonomija, effiċjenza 
u effettività tal-fondi allokati jistgħu jiġu 
żgurati permezz ta’ evalwazzjoni u verifiki 
tal-prestazzjoni ta’ programmi ffinanzjati 
preċedentement.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ niżguraw li l-fondi allokati permezz tal-proġetti għall-perjodu bejn l-2007 u l-2009 
qiesu l-ġestjoni finanzjarja soda hekk kif hemm definit fir-Regolament Finanzjarju.

Emenda 30
Ivailo Kalfin

Proposta għal Regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi tal-għeluq tagħhom fil-
Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ “Il-

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza l-
proċess ta’ tkomplija tad-dekummissjonar 
tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy u l-konsegwenzi tal-għeluq 
tagħhom fil-Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ 
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Programm Kozloduy”). “Il-Programm Kozloduy”).

Or. en

Emenda 31
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi tal-għeluq tagħhom fil-
Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ “Il-
Programm Kozloduy”).

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi u d-dannu kkawżati mill-
għeluq tagħhom fil-Bulgarija (hawn taħt 
imsejjaħ “Il-Programm Kozloduy”).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Ftehima dwar il-Programm Kozloduy għandha tkun proċess mingħajr 
intoppi u ta’ suċċess tal-parteċipazzjoni ekonomika u soċjali tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-
Unjoni Ewropea.

Emenda 32
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi tal-għeluq tagħhom fil-

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi tal-għeluq bikri tagħhom fil-
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Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ “Il-
Programm Kozloduy”).

Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ “Il-
Programm Kozloduy”).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx hemm ħtieġa ta’ kumpens jekk l-impjanti jkomplu joperaw għall-perjodu ta’ żmien 
intenzjonat għall-operat tagħhom.

Emenda 33
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, miżuri għal titjib 
ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità konvenzjonali 
tall-produzzjoni biex tissostitwixxi l-
kapaċità tal-produzzjoni tal-erba’ reatturi 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u 
miżuri oħra li jinbtu minn din id-deċiżjoni 
biex jingħalaq u jkun iddekommissjonat l-
impjant u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni neċessarji tas-setturi tal-
produzzjoni , it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista u tal-effiċjenza tal-enerġija fil-
Bulgarija.

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-
Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy, miżuri għal titjib ambjentali 
skont l-acquis u għall-immodernizzar tal-
kapaċità konvenzjonali tall-produzzjoni 
biex tissostitwixxi l-kapaċità tal-
produzzjoni tal-erba’ reatturi tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, u miżuri oħra li 
jinbtu minn din id-deċiżjoni biex jingħalqu
u jkunu ddekommissjonati dawn l-
unitajiet u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni neċessarji tas-setturi tal-
produzzjoni , it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista , tal-effiċjenza tal-enerġija u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli fil-Bulgarija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda saret sabiex niċċaraw il-fatt li d-dekummissjonar jirreferi għall-Unitajiet 1 sa 4
biss, li ngħalqu skont l-obbligi stipulati fit-Trattat ta’ Adeżjoni. Hija tidħol iktar fid-dettall 
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dwar l-għan li titħeġġeġ l-enerġija rinnovabbli bħala parti mis-sostituzzjoni għall-għeluq.

Emenda 34
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, miżuri għal titjib 
ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità konvenzjonali
tall-produzzjoni biex tissostitwixxi l-
kapaċità tal-produzzjoni tal-erba’ reatturi 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u 
miżuri oħra li jinbtu minn din id-deċiżjoni 
biex jingħalaq u jkun iddekommissjonat l-
impjant u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni neċessarji tas-setturi tal-
produzzjoni , it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista u tal-effiċjenza tal-enerġija fil-
Bulgarija.

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata bi prijorità
biex tipprovdi għajnuna finanzjarja għal 
miżuri konnessi mad-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy. Barra 
minn hekk hija tipprevedi miżuri għal 
titjib ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità tal-produzzjoni 
biex tissostitwixxi l-kapaċità tal-
produzzjoni tal-erba’ reatturi tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, u miżuri oħra li 
jinbtu minn din id-deċiżjoni biex jingħalaq 
u jkun iddekommissjonat l-impjant u li 
jikkontribwixxu għal ristrutturazzjoni, it-
titjib tal-ambjent u l-modernizzazzjoni 
neċessarji tas-setturi tal-produzzjoni , it-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija 
fil-Bulgarija kif ukoll biex titkabbar is-
sikurezza tal-provvista u tal-effiċjenza tal-
enerġija fil-Bulgarija.

Or. fr

Emenda 35
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 
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Nukleari ta’ Kozloduy, miżuri għal titjib 
ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità konvenzjonali 
tall-produzzjoni biex tissostitwixxi l-
kapaċità tal-produzzjoni tal-erba’ reatturi 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u 
miżuri oħra li jinbtu minn din id-deċiżjoni 
biex jingħalaq u jkun iddekommissjonat l-
impjant u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni neċessarji tas-setturi tal-
produzzjoni , it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista u tal-effiċjenza tal-enerġija fil-
Bulgarija.

Nukleari ta’ Kozloduy, miżuri għal titjib 
ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità konvenzjonali 
tall-produzzjoni biex tissostitwixxi l-
kapaċità tal-produzzjoni tal-erba’ reatturi 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u 
miżuri oħra li jinbtu minn din id-deċiżjoni 
biex jingħalaq u jkun iddekommissjonat l-
impjant u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ neċessarji tas-
setturi tal-produzzjoni , it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza u biex 
jogħla l-istandard tal-provvista u tal-
effiċjenza tal-enerġija fil-Bulgarija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Ftehima dwar il-Programm Kozloduy għandha tkun proċess mingħajr 
intoppi u ta’ suċċess tal-parteċipazzjoni ekonomika u soċjali tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-
Unjoni Ewropea.

Emenda 36
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-approprijazzjonijiet annwali jkunu 
awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-limiti 
tal-perspettivi finanzjarji.

2. L-approprijazzjonijiet annwali jkunu 
awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-limiti 
tal-perspettivi finanzjarji u skont ir-
rekwiżiti tal-proċess tad-dekummissjonar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Ftehima dwar il-Programm Kozloduy għandha tkun proċess mingħajr 
intoppi u ta’ suċċess tal-parteċipazzjoni ekonomika u soċjali tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-
Unjoni Ewropea.
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Emenda 37
Rebecca Harms

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont tal-approprijazzjonijiet 
allokati għall-Programm Kozloduy jista’
jkun revedut matul il-perjodu mill-1 ta’ 
Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2013 biex 
jeżamina l-progress magħmul bl-
implimentazzjoni tal-programm u jassigura 
li l-programm u l-allokazzjoni tar-riżorsi 
huma bbażati fuq il-ħtiġijiet reali tal-ħlas u 
l-kapaċità tal-assorbiment.

3L-ammont tal-approprijazzjonijiet allokati 
għall-Programm Kozloduy se jkun revedut 
annwalment matul il-perjodu mill-1 ta’ 
Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2013 biex 
jeżamina l-progress magħmul bl-
implimentazzjoni tal-programm u jassigura 
li l-programm u l-allokazzjoni tar-riżorsi 
huma bbażati fuq il-ħtiġijiet reali tal-ħlas u 
l-kapaċità tal-assorbiment.

Or. en

Emenda 38
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri taħt il-Programm Kozloduy 
ikunu adottati skont l-Artikolu 8(2).

2. Il-miżuri taħt il-Programm Kozloduy 
ikunu adottati skont l-Artikolu 8(2). Huma 
jirrispettaw ir-regoli Ewropej li 
jirrigwardaw il-kuntratti pubbliċi. Għall-
allokazzjoni tas-swieq għandna nżommu 
f’moħħna l-kriterju ta’ preferenza 
Komunitarja favur l-intrapriżi Ewropej.

i

Or. fr
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Emenda 39
Vladimir Urutchev

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kommissjoni jista’ jkollha verifika 
tal-użu tal-assistenza mwettqa jew 
direttament mill-persunal tagħha stess jew 
minn xi awtorità kkwalifikata oħra 
barranija li tagħżel hi. Dawn il-verifiki 
jistgħu jitwettqu matul il-perjodu tal-ftehim 
bejn il-Komunità u l-EBRD fuq il-fondi 
tal-Komunità għall-Fond Internazzjonali 
ta’ Għajnuna għad-Dekummissjonar ta’ 
Kozloduy u għall-perjodu ta’ ħames snin 
mid-data tal-ħlas tal-bilanċ. Fejn ikun 
xieraq, ir-riżultati tal-verifika jistgħu 
jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-
Kummissjoni.

1. Il-Kommissjoni jista’ jkollha verifika 
tal-użu tal-assistenza mwettqa jew 
direttament mill-persunal tagħha stess jew 
minn xi awtorità kkwalifikata oħra 
barranija li tagħżel hi. Dawn il-verifiki 
jistgħu jitwettqu matul il-perjodu tal-ftehim 
bejn il-Komunità u l-EBRD fuq il-fondi 
tal-Komunità għall-Fond Internazzjonali 
ta’ Għajnuna għad-Dekummissjonar ta’ 
Kozloduy u għall-perjodu ta’ ħames snin 
mid-data tal-ħlas tal-bilanċ. Fejn ikun 
xieraq, ir-riżultati tal-verifika jistgħu 
jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-
Kummissjoni. Il-finanzjar ta’ tali verifiki 
u kwalunkwe stima oħra mhux se jaqgħu 
fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-baġit għall-
assistenza għad-dekummissjonar.

Or. en

Emenda 40
Miloslav Ransdorf

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kommissjoni jista’ jkollha verifika 
tal-użu tal-assistenza mwettqa jew 
direttament mill-persunal tagħha stess jew 
minn xi awtorità kkwalifikata oħra 
barranija li tagħżel hi. Dawn il-verifiki 
jistgħu jitwettqu matul il-perjodu tal-ftehim 
bejn il-Komunità u l-EBRD fuq il-fondi 
tal-Komunità għall-Fond Internazzjonali 
ta’ Għajnuna għad-Dekummissjonar ta’ 
Kozloduy u għall-perjodu ta’ ħames snin 

1. Il-Kommissjoni jista’ jkollha verifika 
tal-użu tal-assistenza mwettqa jew 
direttament mill-persunal tagħha stess jew 
minn xi awtorità kkwalifikata oħra 
barranija li tagħżel hi. Dawn il-verifiki 
jistgħu jitwettqu matul il-perjodu tal-ftehim 
bejn il-Komunità u l-EBRD fuq il-fondi 
tal-Komunità għall-Fond Internazzjonali 
ta’ Għajnuna għad-Dekummissjonar ta’ 
Kozloduy f’konformità mar-regoli tal-
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mid-data tal-ħlas tal-bilanċ. Fejn ikun 
xieraq, ir-riżultati tal-verifika jistgħu 
jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-
Kummissjoni.

Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija 
Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali tal-
Enerġija u għall-perjodu ta’ ħames snin 
mid-data tal-ħlas tal-bilanċ. Fejn ikun 
xieraq, ir-riżultati tal-verifika jistgħu 
jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Ftehima dwar il-Programm Kozloduy għandha tkun proċess mingħajr 
intoppi u ta’ suċċess tal-parteċipazzjoni ekonomika u soċjali tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-
Unjoni Ewropea.

Emenda 41
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Qorti tal-Awdituri jkollha l-istess 
drittijiet, speċjalment tal-aċċess, bħall-
Kummissjoni.

Il-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament 
Ewropew ikollhom l-istess drittijiet, 
speċjalment tal-aċċess, bħall-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun tajjeb jekk il-Parlament Ewropew ikollu drittijiet ta’ kontroll fuq dan it-tip ta’ 
eżekuzzjoni baġitarja f’ġestjoni konġunta ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

Emenda 42
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
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1. Qabel ma tiffirma l-ftehimiet ta’ 
kontribuzzjoni mal-EBRD għall-perjodu 
2010-2013, il-Kummissjoni għandha 
taċċerta ruħha mill-eżistenza ta’ strateġija 
nazzjonali speċifika Bulgara fir-rigward 
tas-settur tal-effiċjenza tal-enerġija u tal-
enerġija rinnovabbli, u tevalwaha. B’mod 
partikolari, sabiex jiġi evitat finanzjar 
doppju fis-settur tal-effiċjenza tal-
enerġija/enerġija rinnovabbli, hija se 
tevalwa jekk il-finanzjar ta’ objettivi fi 
żmien qasir jew fit-tul tal-istrateġija ġiex
identifikat diġà permezz tal-Fond 
Internazzjonali ta’ Għajnuna għad-
Dekummissjonar ta’ Kozloduy (KIDSF), 
il-Fondi Strutturali jew permezz ta’ fondi 
oħra Ewropej, nazzjonali jew 
internazzjonali.
2. Fl-2010, il-Kummissjoni Ewropea se 
teżegwixxi evalwazzjoni speċifika, li ssir 
wara, tal-programm Phare, relatat mal-
għeluq ta’ Kozloduy, u tal-proġetti 
ffinanzjati sa tmiem l-2009 permezz tal-
kontribuzzjoni addizzjonali tal-UE għall-
KIDSF u ġestiti mill-EBRD.
3. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija
mistiedna biex fil-programm annwali 
tagħha tal-2010 teżegwixxi verifika tal-
prestazzjoni tal-kontribuzzjoni 
addizzjonali tal-UE għall-KIDSF 2007-
2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is a need of long term objectives in the energy efficiency and renewable energy sector 
in order to ensure an efficient and effective use of European funds and to comply with the 
sound financial management. The Commission shall perform this specific evaluation in order 
to assess the strengths and weaknesses of the past projects in order to better improve funds 
programming together with the EBRD for 2010-2013. There is a need to ensure that the funds 
allocated though the projects between 2007-2009 have taken into account the sound financial 
management as defined in the Financial Regulation.
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Emenda 43
Rebecca Harms

Proposta għal Regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kommissjoni tassigura l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
tirrapporta f’intervalli regolari lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Għandha twettaq reviżjoni ta' nofs it-
terminu, kif ipprovdut f’Artikolu 3 (3).

Il-Kommissjoni tassigura l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
tirrapporta annwalment lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Għandha twettaq 
reviżjonijet, kif ipprovdut f’Artikolu 3 (3).

Or. en

Emenda 44
Ivailo Kalfin

Proposta għal Regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kommissjoni tassigura l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
tirrapporta f’intervalli regolari lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Għandha twettaq reviżjoni ta’ nofs it-
terminu, kif ipprovdut f’Artikolu 3 (3).

Il-Kommissjoni tassigura l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
tirrapporta f’intervalli regolari lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu ta’ fondi u l-attivitajiet imwettqa. 
Għandha twettaq reviżjoni ta’ nofs it-
terminu, kif ipprovdut f’Artikolu 3 (3).

Or. en


