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Emenda 28
Zigmantas Balčytis

Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, 
u b’mod partikulari l-Artikolu 203 tiegħu,

Wara li kkunsidrat it-trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea dwar l-enerġija 
atomika, u partikolarment l-artikolu 203 
tiegħu u l-Protokoll Nru 4 għalih,

Or. en

Emenda 29
Alejo Vidal-Quadras

Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 4 tal-
Att dwar il-kondizzjonijet tal-adeżjoni tar-
Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-
Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-
Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-
Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-
Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-
Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-
Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti 
għat-Trattati li fuqhom hi mibnija l-
Unjoni Ewropea,

Or. en

Emenda 30
Zigmantas Balčytis

Premessa 2a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jagħraf li l-għeluq bikri u d-
dekummissjonar konsegwenti tal-impjant 
tal-enerġija ta' Ignalina b'żewġ unitajiet 
tar-reatturi RBMK ta' 1500 MW, li l-
Litwanja wirtet mill-Unjoni Sovjetika, 
huma ta' natura mingħajr preċedent u 
għal-Litwanja jirrappreżentaw piż 
finanzjarju eċċezzjonali li mhux 
paragunabbli mad-daqs u s-saħħa 
ekonomika tal-pajjiż, il-Protokoll Nru 4 
jiddikjara li l-assistenza tal-Unjoni taħt il-
Programm ta' Ignalina se jitkompla bla 
waqfien u se jiġi estiż lil hinn mill-2006, 
għall-perjodu tal-perspettivi finanzjarji li 
jmiss. Dan il-programm estiż ser jissejjes 
fuq l-istess elementi u prinċipji bħal dak 
tal-perjodi 2004-2006 u 2007-2013.

Or. en

Emenda 31
Zigmantas Balčytis

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji tat-twaqqigħ, tad-
dekontaminazzjoni, taż-żarmar, u l-
ġestjoni tal-operazzjonijiet tal-fjuwil użat 
u l-iskart radjuattiv u biex jiġi 
implimentat il-proċess kontinwu lejn l-
istat aħħari tad-dekummissjonar, 
f'konformità mal-pjanijiet rispettivi tad-
dekummissjonar, filwaqt li jkun żgurat li 
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jiġu applikati l-ogħla standards tas-
sikurezza. Abbażi tal-istimi disponibbli, se 
jkun hemm bżonn ta’ riżorsi finanzjarji 
addizzjonali sostanzjali biex jitlesta x-
xogħol ta’ dekummissjonar.

Or. en

Emenda 32
Algirdas Saudargas

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji tat-twaqqigħ, tad-
dekontaminazzjoni u taż-żarmar u biex jiġi 
implimentat il-proċess kontinwu lejn l-
istat aħħari tad-dekummissjonar, filwaqt 
li jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

Or. en

Emenda 33
Rolandas Paksas

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat (4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
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tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji tat-twaqqigħ, tad-
dekontaminazzjoni u taż-żarmar u biex jiġi 
implimentat il-proċess kontinwu lejn l-
istat aħħari tad-dekummissjonar, filwaqt 
li jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

Or. en

Emenda 34
Ivailo Kalfin

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-unitajiet nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

Or. en
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Emenda 35
Andrey Kovatchev

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jagħraf li l-għeluq bikri u d-
dekummissjonar konsegwenti tal-impjant 
tal-enerġija ta' Ignalina b'żewġ unitajiet 
tar-reatturi ta' 1500 MW, ta' erba' 
unitajiet l-impjant nukleari ta' Kozloduy 
b'kapaċità totali ta' 1760 MW u tal-
impjant V1 Bohunice b'żewġ unitajiet 
b'kapaċità ta' 880 MW, ħoloq piż 
konsiderevoli għal żmien twil għaċ-
ċittadini tat-tliet pajjiżi f'termini ta' 
implikazzjonijiet enerġetiċi, finanzjarji, 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali. Fil-każ 
tal-Litwanja l-għeluq tal-impjant 
jirrappreżenta piż finanzjarju eċċezzjonali 
li mhux paragunabbli mad-daqs u s-
saħħa ekonomika tal-pajjiż.

Or. en

Emenda 36
Rolandas Paksas

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jagħraf li l-għeluq bikri u d-
dekummissjonar konsegwenti tal-impjant 
tal-enerġija ta' Ignalina b'żewġ unitajiet 
tar-reatturi RBMK ta' 1500 MW, li l-
Litwanja wirtet mill-Unjoni Sovjetika, hija
ta' natura mingħajr preċedent u għal-
Litwanja tirrappreżenta piż finanzjarju 
eċċezzjonali li mhux paragunabbli mad-
daqs u s-saħħa ekonomika tal-pajjiż, il-
Protokoll Nru 4 jiddikjara li l-assistenza 
tal-Unjoni taħt il-Programm ta' Ignalina 
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se jitkompla bla waqfien u se jiġi estiż lil 
hinn mill-2006, għall-perjodu tal-
perspettivi finanzjarji li jmiss. Dan il-
programm estiż ser jissejjes fuq l-istess 
elementi u prinċipji bħal dak tal-perjodi 
2004-2006 u 2007-2013.

Or. en

Emenda 37
Algirdas Saudargas

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Waqt li jagħraf li d-dekummissjonar 
konsegwenti tal-impjant tal-enerġija 
nukleari ta' Ignalina huwa ta' natura ta' 
żmien fit-tul u għal-Litwanja 
jirrappreżenta piż finanzjarju eċċezzjonali 
li mhux paragunabbli mad-daqs u s-
saħħa ekonomika tagħha, il-Protokoll 
Nru 4 tal-Att tal-adeżjoni tar-Repubblika 
Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-
Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, 
is-Slovenja u s-Slovakkja jgħid li l-
assistenza tal-Unjoni taħt il-Programm ta' 
Ignalina se jitkompla bla waqfien u se jiġi 
estiż lil hinn mill-2006, għall-perjodu tal-
perspettivi finanzjarji li jmiss.  Dan il-
programm estiż ser jissejjes fuq l-istess 
elementi u prinċipji bħal dak tal-perjodi 
2004-2006 u 2007-2013.

Or. en

Emenda 38
Andrey Kovatchev

Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni impenjat ruħha li tgħin lill-
Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja 
jittrattaw il-piż finanzjarju eċċezzjonali li 
ġej mill-proċess tad-dekummissjonar, 
mingħajr ħsara għall-prinċipju li r-
responsabbiltà aħħarija għad-
dekummissjonar hija f’idejn l-Istati 
Membri kkonċernati. Sa mill-perjodu ta’ 
qabel l-adeżjoni, il-Bulgarija, il-Litwanja u 
s-Slovakkja rċevew appoġġ finanzjarju 
sostanzjali min-naħa tal-Unjoni, l-iktar 
permezz tal-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice li kienu stabbiliti
għall-perjodu mill-2007 sal-2013. L-
appoġġ finanzjarju tal-Unjoni skont dawn 
il-Programmi se jintemm fl-2013.

(5) L-Unjoni impenjat ruħha li tgħin lill-
Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja 
jittrattaw il-piż finanzjarju eċċezzjonali li 
ġej mill-proċess tad-dekummissjonar. Sa 
mill-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja 
rċevew appoġġ finanzjarju sostanzjali min-
naħa tal-Unjoni, l-iktar permezz tal-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. L-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
stabbilit skont dawn il-Programmi għall-
perjodu mill-2007 sal-2013 se jintemm fl-
2013.

Or. en

Emenda 39
Algirdas Saudargas

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni impenjat ruħha li tgħin lill-
Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja 
jittrattaw il-piż finanzjarju eċċezzjonali li 
ġej mill-proċess tad-dekummissjonar, 
mingħajr ħsara għall-prinċipju li r-
responsabbiltà aħħarija għad-
dekummissjonar hija f’idejn l-Istati 
Membri kkonċernati. Sa mill-perjodu ta’ 
qabel l-adeżjoni, il-Bulgarija, il-Litwanja u 
s-Slovakkja rċevew appoġġ finanzjarju 
sostanzjali min-naħa tal-Unjoni, l-iktar 
permezz tal-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice li kienu stabbiliti 
għall-perjodu mill-2007 sal-2013. L-
appoġġ finanzjarju tal-Unjoni skont dawn 
il-Programmi se jintemm fl-2013.

(5) L-Unjoni impenjat ruħha li tgħin lill-
Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja 
jittrattaw il-piż finanzjarju eċċezzjonali li 
ġej mill-proċess tad-dekummissjonar. Sa 
mill-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja 
rċevew appoġġ finanzjarju sostanzjali min-
naħa tal-Unjoni, l-iktar permezz tal-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li kienu stabbiliti għall-perjodu 
mill-2007 sal-2013. L-appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni skont dawn il-Programmi se 
jintemm fl-2013.
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Or. en

Emenda 40
Zigmantas Balčytis

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni impenjat ruħha li tgħin lill-
Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja 
jittrattaw il-piż finanzjarju eċċezzjonali li 
ġej mill-proċess tad-dekummissjonar, 
mingħajr ħsara għall-prinċipju li r-
responsabbiltà aħħarija għad-
dekummissjonar hija f’idejn l-Istati 
Membri kkonċernati. Sa mill-perjodu ta’ 
qabel l-adeżjoni, il-Bulgarija, il-Litwanja u 
s-Slovakkja rċevew appoġġ finanzjarju 
sostanzjali min-naħa tal-Unjoni, l-iktar 
permezz tal-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice li kienu stabbiliti 
għall-perjodu mill-2007 sal-2013. L-
appoġġ finanzjarju tal-Unjoni skont dawn 
il-Programmi se jintemm fl-2013.

(5) L-Unjoni impenjat ruħha li tgħin lill-
Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja 
jittrattaw il-piż finanzjarju eċċezzjonali li 
ġej mill-proċess tad-dekummissjonar. Sa 
mill-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja 
rċevew appoġġ finanzjarju sostanzjali min-
naħa tal-Unjoni, l-iktar permezz tal-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li kienu stabbiliti għall-perjodu 
mill-2007 sal-2013. L-appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni skont dawn il-Programmi se 
jintemm fl-2013.

Or. en

Emenda 41
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jenfasizza l-konklużjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri1 li l-proċess ewlieni 
tad-dekummissjonar fil-Bulgarija, il-
Litwanja u s-Slovakkja għad irid jitwettaq 
u li t-tlestija tiegħu qed jiffaċċja nuqqas 
sostanzjali ta' finanzjament (madwar 2,5 
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biljun euro), u b'mod partikulari proġetti 
ta' infrastruttura maġġuri ħabbtu 
wiċċhom ma' dewmien u spejjeż eċċessivi 
fil-proċess ewlieni tad-dekummissjonar, li 
l-istimi tan-nefqa mhumiex kompleti 
minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni 
importanti dwar l-iskart radjuattiv u/jew 
il-faċilitajiet u t-teknoloġiji meħtieġa 
għat-trattament tiegħu, u li s-superviżjoni 
tal-Kummissjoni ffukat fuq l-eżekuzzjoni 
baġitarja u l-implimentazzjoni tal-proġett, 
u mhux fuq kemm intlaħqu l-objettivi tal-
programm b'mod ġenerali.
__________________
1Rapport Speċjali Nru 16/2011 tal-QEA 
dwar l-għajnuna finanzjarja tal-UE għad-
dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja

Or. en

Emenda 42
Ivailo Kalfin

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Billi taħt il-Programmi stabbiliti 
għall-perjodu 2007-2013 is-superviżjoni 
tal-Kummissjoni ffukat l-aktar fuq l-
eżekuzzjoni baġitarja tal-
approprjazzjonijiet finanzjarji u l-
implimentazzjoni tal-proġett, minflok fuq 
kemm sar progress lejn l-objettivi tal-
Programmi b'mod ġenerali.

Or. en

Emenda 43
Zigmantas Balčytis
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Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Billi taħt il-Programmi stabbiliti 
għall-perjodu 2007-2013 is-superviżjoni 
tal-Kummissjoni ffukat l-aktar fuq l-
eżekuzzjoni baġitarja tal-
approprjazzjonijiet finanzjarji u l-
implimentazzjoni tal-proġett, minflok fuq 
kemm sar progress lejn l-objettivi tal-
Programmi b'mod ġenerali.

Or. en

Emenda 44
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Jinnota l-konklużjoni tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri li ġiet iffinanzjata 
varjetà wiesa' tal-attivitajiet biex jittaffew 
il-konsegwenzi tal-għeluq bikri tar-
reatturi nukleari iżda l-grad ta' 
mitigazzjoni miksub mhuwiex magħruf; 
ifakkar li sehem kbir mill-fondi tal-UE 
ntuża s'issa għall-proġetti tal-enerġija u 
mhux għall-għan ewlieni tal-assistenza 
finanzjarja, jiġifieri d-dekummissjonar 
tal-impjanti tal-enerġija nukleari; peress 
li l-fondi mhux dejjem intużaw għall-
għanijiet li għalihom kienu maħsuba, dan 
ir-Regolament għandu jappoġġja biss il-
programmi għad-dekummissjonar u ż-
żarmar tal-impjanti tal-enerġija nukleari 
fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja. 

Or. en
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Emenda 45
Ivailo Kalfin

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
il-pakkett finanzjarju għall-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jinkludi parteċipazzjoni finanzjarja 
suffiċjenti mill-Unjoni, li tikkorrispondi 
għan-nuqqas ta' finanzjament 
konsiderevoli għal kull pjan ta' 
dekummissjonar.

Or. en

Emenda 46
Andrey Kovatchev

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
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finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 sa 4 tal-impjant 
nukleari ta’ Kozloduy mill-2014 sal-2020.

Or. en

Emenda 47
Marian-Jean Marinescu

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
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ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit. L-għan tad-dekummissjonar huwa 
li l-implimentazzjoni titkompla kif previst 
mill-pjan ta' dekummissjonar, b'enfasi 
fuq proġetti importanti ta' 
dekummissjonar u bil-għan li jintlaħaq 
stat aħħari fil-proċess. 

Or. en

Emenda 48
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 sa 4 tal-impjant 
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unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

nukleari ta’ Kozloduy mill-2014 sal-2020. 
Il-fondi skont dan il-programm il-ġdid 
għandhom ikunu disponibbli b’mod li 
dejjem jonqsu ftit ftit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa l-kjarifka tar-raġunijiet biex dawn il-programmi ta' għajnuna 
għas-Slovakkja u għal-Litwanja jitwaqqfu sa mill-2017.

Emenda 49
Zigmantas Balčytis

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

(6) Jirrikonoxxi l-impenji tal-Unjoni u 
wara talba għal iktar fondi min-naħa tal-
Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, fil-
proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.
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Or. en

Emenda 50
Algirdas Saudargas

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

(6) Jirrikonoxxi l-impenji tal-Unjoni u 
wara talba għal iktar fondi min-naħa tal-
Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, fil-
proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa “Baġit 
għall-Ewropa 2020”, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar. Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

Or. en

Emenda 51
Alejo Vidal-Quadras

Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fil-każ tal-Litwanja, il-Protokoll Nru 
4 jgħid li "l-assistenza tal-Unjoni taħt il-
Programm ta' Ignalina se jitkompla bla 
waqfien u se jiġi estiż lil hinn mill-2006", 
u jżid jgħid li "l-approprjazzjonijiet medji 
ġenerali taħt il-Programm estiż ta' 
Ignalina se jkunu adegwati għall-perjodu 
tal-perspettivi finanzjarji li jmiss". Għall-
kuntrarju, fil-każ tal-Bulgarija, l-
Artikolu 30 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2005 
jirreferi biss għall-perjodu 2007-2009, u 
fil-każ tas-Slovakkja t-Trattat tal-Adeżjoni 
tal-2003 jirreferi biss għall-perjodu 2004-
2006. Għaldaqstant, sabiex ikun hemm 
aktar finanzjament għall-Bulgarija u s-
Slovakkja, irid jiġi applikat l-Artikolu 203 
tat-Trattat Euratom, filwaqt li l-Protokoll 
4 jservi bħala bażi legali għal-Litwanja.

Or. en

Emenda 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll 
il-perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim 
tal-flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice jistgħu jiġu riveduti 
abbażi tar-riżultati tar-rapport ta' nofs iż-
żmien u r-rapport finali ta' evalwazzjoni, 
filwaqt li jiġi żgurat li l-ogħla standards 
ta' sikurezza u l-proċess kostanti ta' 
dekummissjonar b'konformità mal-
pjanijiet rispettivi ta' dekummissjonar ma 
jiġux ipperikolati.

Or. en
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Emenda 53
Andrey Kovatchev

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-
finanzjament ta’ din is-sikurezza, inkluż 
il-finanzjament tal-proċess tad-
dekummissjonar. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
proċeduri tal-għajnuna mill-Istat li jistgħu 
jitwettqu fil-ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat.

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jimplimentaw il-proċess 
kontinwu lejn l-istat aħħari tad-
dekummissjonar skont l-ogħla standards 
relevanti ta' sikurezza applikabbli għall-
proċess ta' dekummissjonar, peress li 
miżuri bħal dawn jagħtu l-ikbar valur 
miżjud lill-Unjoni, waqt li r-
responsabbiltà aħħarija għas-sikurezza fil-
qasam nukleari tibqa' f'idejn l-Istati 
Membri kkonċernati. Dan ir-Regolament 
huwa mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ 
kwalunkwe proċeduri tal-għajnuna mill-
Istat li jistgħu jitwettqu fil-ġejjieni skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 54
Zigmantas Balčytis

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
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kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-
finanzjament ta’ din is-sikurezza, inkluż 
il-finanzjament tal-proċess tad-
dekummissjonar. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
proċeduri tal-għajnuna mill-Istat li jistgħu 
jitwettqu fil-ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat.

kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jimplimentaw il-proċess 
kontinwu lejn l-istat aħħari tad-
dekummissjonar waqt li jkun żgurat li 
jiġu applikati l-ogħla standards ta' 
sikurezza, u b’hekk jagħti l-ikbar valur 
miżjud possibbli tal-Unjoni, filwaqt li r-
responsabbiltà aħħarija għas-sikurezza 
nukleari tibqa' f’idejn l-Istati Membri 
kkonċernati. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
proċeduri tal-għajnuna mill-Istat li jistgħu 
jitwettqu fil-ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 55
Algirdas Saudargas

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà 
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jimplimentaw il-proċess 
kontinwu lejn l-istat aħħari tad-
dekummissjonar waqt li jkun żgurat li 
jiġu applikati l-ogħla standards ta' 
sikurezza, u b’hekk jagħti l-ikbar valur 
miżjud possibbli tal-Unjoni, filwaqt li r-
responsabbiltà aħħarija għas-sikurezza 
nukleari tibqa' f’idejn l-Istati Membri 
kkonċernati. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
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li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-
finanzjament ta’ din is-sikurezza, inkluż 
il-finanzjament tal-proċess tad-
dekummissjonar. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
proċeduri tal-għajnuna mill-Istat li jistgħu 
jitwettqu fil-ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat.

proċeduri tal-għajnuna mill-Istat li jistgħu 
jitwettqu fil-ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 56
Alejo Vidal-Quadras

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà 
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-finanzjament 
ta’ din is-sikurezza, inkluż il-finanzjament 
tal-proċess tad-dekummissjonar. Dan ir-
Regolament huwa mingħajr ħsara għar-
riżultat ta’ kwalunkwe proċeduri tal-
għajnuna mill-Istat li jistgħu jitwettqu fil-
ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 108 tat-
Trattat.

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jimplimentaw il-proċess 
kontinwu lejn l-istat aħħari tad-
dekummissjonar waqt li jkun żgurat li 
jiġu applikati l-ogħla standards ta' 
sikurezza, u b’hekk jagħti l-ikbar valur 
miżjud possibbli tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà aħħarija għas-sikurezza fil-
qasam nukleari tibqa’ f’idejn l-Istati 
Membri kkonċernati, li jfisser ukoll li dawn 
għandhom ir-responsabbiltà aħħarija għall-
finanzjament ta’ din is-sikurezza, inkluż il-
finanzjament tal-proċess tad-
dekummissjonar. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr ħsara għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
proċeduri tal-għajnuna mill-Istat li jistgħu 
jitwettqu fil-ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 57
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà 
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-finanzjament 
ta’ din is-sikurezza, inkluż il-finanzjament 
tal-proċess tad-dekummissjonar. Dan ir-
Regolament huwa mingħajr ħsara għar-
riżultat ta’ kwalunkwe proċeduri tal-
għajnuna mill-Istat li jistgħu jitwettqu fil-
ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 108 tat-
Trattat.

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jiżgura biss il-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar u taż-żarmar b’mod sikur, 
u b’hekk jagħti l-ikbar valur miżjud 
possibbli tal-Unjoni, filwaqt li jiżgura l-
bidla lejn finanzjament magħmul kollu 
kemm hu mill-Istat Membru għat-tlestija 
tal-proċess taż-żarmar. Ir-responsabbiltà 
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-finanzjament 
ta’ din is-sikurezza, inkluż il-finanzjament 
tal-proċess tad-dekummissjonar.

Or. en

Emenda 58
Marian-Jean Marinescu

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kopert minn dan ir- (7) L-appoġġ kopert minn dan ir-
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Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà 
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-finanzjament 
ta’ din is-sikurezza, inkluż il-finanzjament 
tal-proċess tad-dekummissjonar. Dan ir-
Regolament huwa mingħajr ħsara għar-
riżultat ta’ kwalunkwe proċeduri tal-
għajnuna mill-Istat li jistgħu jitwettqu fil-
ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 108 tat-
Trattat.

Regolament għandu jiżgura l-
kontinwazzjoni bla problemi tal-proċess 
tad-dekummissjonar u għandu jikkonċentra 
fuq miżuri sabiex jintlaħaq stat 
irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, u b’hekk 
jagħti l-ikbar valur miżjud possibbli tal-
Unjoni, filwaqt li jiżgura l-bidla lejn 
finanzjament magħmul kollu kemm hu 
mill-Istat Membru għat-tlestija tal-proċess 
tad-dekummissjonar. Ir-responsabbiltà 
aħħarija għas-sikurezza fil-qasam nukleari 
tibqa’ f’idejn l-Istati Membri kkonċernati, 
li jfisser ukoll li dawn għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija għall-finanzjament 
ta’ din is-sikurezza, inkluż il-finanzjament 
tal-proċess tad-dekummissjonar. In-
nuqqas ta' konformità ma' dan l-obbligu 
jpoġġi liċ-ċittadini tal-Unjoni f'riskju. Dan 
ir-Regolament huwa mingħajr ħsara għar-
riżultat ta’ kwalunkwe proċeduri tal-
għajnuna mill-Istat li jistgħu jitwettqu fil-
ġejjieni skont l-Artikoli 107 u 108 tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 59
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fl-isfond tan-nuqqas ta’ progress 
b’rabta mar-rimi finali tal-elementi 
rradjati tal-fjuwil u l-iskart ta’ 
radjoattività għolja kif ukoll sabiex 
jintemmu l-esportazzjoni ta' dan l-iskart u 
l-ipproċessar mill-ġdid tal-elementi 
rradjati tal-fjuwil barra l-Unjoni, l-Unjoni 
tqis ukoll neċessarju t-tħaffif tal-progress 
f’dan ir-rigward permezz tal-għajnuna 
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finanzjarja.

Or. en

Emenda 60
Andrey Kovatchev

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-ispejjeż tal-attivitajiet ta' 
dekummissjonar koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jiġu stabbiliti 
skont standards rikonoxxuti f'livell 
internazzjonali għal stimi tal-ispejjeż tad-
dekummissjonar, bħal pereżempju l-
International Structure for 
Decommissioning Costing ippubblikat 
konġuntament mill-Aġenzija għall-
Enerġija Nukleari, l-Aġenzija 
Internazzjonali tal-Enerġija Atomika u l-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 61
Vladko Todorov Panayotov

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Kummissjoni se tiżgura li jkun 
hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp tal-
proċess tad-dekummissjonar sabiex tiżgura 
l-ogħla valur miżjud tal-Unjoni tal-fondi 
allokati fi ħdan dan ir-Regolament, 
għalkemm ir-responsabbiltà aħħarija għall-
proċess tad-dekummissjonar hija f’idejn l-
Istati Membri. Dan jinkludi l-kejl effettiv 
tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-miżuri 

(11) Il-Kummissjoni se tiżgura li jkun 
hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp tal-
proċess tad-dekummissjonar sabiex tiżgura 
l-ogħla valur miżjud tal-Unjoni tal-fondi 
allokati fi ħdan dan ir-Regolament, 
għalkemm ir-responsabbiltà aħħarija għall-
proċess tad-dekummissjonar hija f’idejn l-
Istati Membri. Dan jinkludi l-kejl effettiv 
tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-miżuri 
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korrettivi matul il-programm. korrettivi matul il-programm. Il-kontroll se 
jkun ibbażat fuq l-indikaturi ta' 
prestazzjoni kwantitattivi u kwalitattivi 
relevanti ċari stabbiliti minn qabel mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi ta' prestazzjoni kwantitattivi u kwalitattivi relevanti jridu jkunu magħrufa minn 
qabel u jridu jkunu applikabbli b'mod ekwu għat-tliet Stati Membri.

Emenda 62
Marian-Jean Marinescu

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Kummissjoni se tiżgura li jkun 
hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp tal-
proċess tad-dekummissjonar sabiex tiżgura 
l-ogħla valur miżjud tal-Unjoni tal-fondi 
allokati fi ħdan dan ir-Regolament, 
għalkemm ir-responsabbiltà aħħarija għall-
proċess tad-dekummissjonar hija f’idejn l-
Istati Membri. Dan jinkludi l-kejl effettiv 
tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-miżuri 
korrettivi matul il-programm.

(11) Il-Kummissjoni se tiżgura li jkun 
hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp tal-
proċess tad-dekummissjonar sabiex tiżgura 
l-ogħla valur miżjud tal-Unjoni tal-fondi 
allokati fi ħdan dan ir-Regolament, 
għalkemm ir-responsabbiltà aħħarija għall-
proċess tad-dekummissjonar hija f’idejn l-
Istati Membri. Dan jinkludi l-kejl effettiv 
tal-prestazzjoni, bis-saħħa ta' objettivi 
prestabbilti ċari permezz ta' indikaturi ta' 
prestazzjoni vijabbli, u l-valutazzjoni tal-
miżuri korrettivi matul il-programm.

Or. en

Emenda 63
Marian-Jean Marinescu

Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom jitħarsu permezz ta’ miżuri 
proporzjonati tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu 
kemm hu, li jinkludu l-prevenzjoni, il-kxif 
u l-investigazzjoni tal-irregolaritajiet, l-
irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball 
jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, is-
sanzjonijiet.

(12) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom jitħarsu permezz ta’ miżuri 
proporzjonati tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu 
kemm hu, li jinkludu l-prevenzjoni, il-kxif 
u l-investigazzjoni tal-irregolaritajiet, l-
irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball 
jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, is-
sanzjonijiet. Il-mekkaniżmu li jrid jiġi 
applikat għandu jkun simili għal dak użat 
għall-ġestjoni konġunta fil-politika ta' 
koeżjoni.

Or. en

Emenda 64
Zigmantas Balčytis

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Għal ċerti miżuri, il-kontribuzzjoni 
stipulata fil-qafas tal-programm Ignalina 
tista’ titla’ sa 100% tal-ispejjeż kollha. 
Għandhom isiru l-isforzi kollha biex 
titkompla l-prattika tal-kofinanzjament 
stabbilita fil-qafas tal-assistenza ta' qabel 
l-adeżjoni u l-assistenza mogħtija waqt il-
perjodu 2007-2013 għall-isforzi ta' 
dekummissjonar tal-Litwanja kif ukoll 
biex jiġi attirat kofinanzjament minn 
għejun oħra kif ikun xieraq.

Or. en

Emenda 65
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm multiannwali ta’ għajnuna 
għall-proċess tad-dekummissjonar nukleari 
għall-2014 sal-2020 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm”), li 
jistabbilixxi r-regoli għall-
implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni għal miżuri marbutin mad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy (minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Kozloduy”), tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Ignalina (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Ignalina”) u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Bohunice”).

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm multiannwali ta’ għajnuna 
għall-proċess tad-dekummissjonar nukleari 
għall-2014 sal-2020 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm”), li 
jistabbilixxi r-regoli għall-
implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni għal miżuri marbutin mad-
dekummissjonar irriversibbli tal-unitajiet 1 
sa 4 tal-impjant nukleari ta’ Kozloduy 
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-
Programm ta’ Kozloduy”), tal-unitajiet 1 u 
2 tal-impjant nukleari ta’ Ignalina (minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Programm 
ta’ Ignalina”) u tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 (minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Programm 
ta’ Bohunice”) biss.

Or. en

Emenda 66
Zigmantas Balčytis

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm multiannwali ta’ għajnuna 
għall-proċess tad-dekummissjonar nukleari 
għall-2014 sal-2020 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm”), li 
jistabbilixxi r-regoli għall-
implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni għal miżuri marbutin mad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy (minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Kozloduy”), tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm multiannwali ta’ għajnuna 
għall-proċess tad-dekummissjonar nukleari 
għall-2014 sal-2020 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm”), li 
jistabbilixxi r-regoli għall-
implimentazzjoni ulterjuri tal-appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni għal miżuri marbutin 
mad-dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 
tal-impjant nukleari ta’ Kozloduy (minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Programm 
ta’ Kozloduy”), tal-unitajiet 1 u 2 tal-
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nukleari ta’ Ignalina (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Ignalina”) u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Bohunice”).

impjant nukleari ta’ Ignalina (minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Ignalina”) u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “il-Programm ta’ 
Bohunice”).

Or. en

Emenda 67
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Definizzjoni

Id-dekummissjonar ikopri attivitajiet ta' 
tħejjija qabel l-għeluq aħħari (bħat-tfassil 
ta' pjan ta' dekummissjonar, it-tħejjija 
tad-dokumenti tal-liċenzja u proġetti ta' 
infrastruttura tal-iskart) u l-attivitajiet 
kollha wara li r-reatturi jingħalqu, 
jiġifieri t-tneħħija u r-rimi finali tal-
elementi rradjati tal-fjuwil, id-
dekontaminazzjoni, żarmar u/jew it-
twaqqigħ tal-installazzjonijiet nukleari, ir-
rimi tal-materjal tal-iskart radjuattiv li 
jibqa' u r-restawr ambjentali tas-sit 
ikkontaminat. Il-proċess ta' 
dekummissjonar jintemm meta l-
installazzjoni tiġi ħielsa minn kull 
kontroll regolatorju u restrizzjoni 
radjoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Huwa importanti li wieħed ikun jaf xi jkun qed jiġi ttrattat. Id-definizzjoni ta' 
"dekummissjonar" ġejja minn dik fir-Rapport Speċjali Nru 16/2011 tal-QEA dwar "Għajnuna 
finanzjarja tal-UE għad-diżattivazzjoni ta’ impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-
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Slovakkja: Kisbiet u sfidi futuri").

Emenda 68
Gaston Franco

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
u b'konformità mad-direttiva tal-
Kunsill 96/29/EURATOM tat-
13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra 
l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti, filwaqt li jkun żgurat l-ogħla 
livell tas-sikurezza .

Or. fr

Emenda 69
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar u ż-żarmar tal-unitajiet 1 
sa 4 tal-impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
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Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, filwaqt li jkun 
żgurat l-ogħla livell sofistikat tas-sikurezza
għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-
pubbliku ġenerali u tal-ambjent.

Or. en

Emenda 70
Algirdas Saudargas

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għanijiet ġenerali tal-Programm huma 
li jiġi implimentat il-proċess kontinwu lejn 
l-istat aħħari tad-dekummissjonar tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy, tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 
tal-impjant nukleari ta’ Bohunice V1, skont 
il-pjanijiet rispettivi għad-dekummissjonar 
tagħhom, filwaqt li jkun żgurat l-ogħla 
livell tas-sikurezza.

Or. en

Emenda 71
Rolandas Paksas

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 

1. L-għanijiet ġenerali tal-Programm huma 
li jiġi implimentat il-proċess kontinwu lejn 
l-istat aħħari tad-dekummissjonar tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy, tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 
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Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

tal-impjant nukleari ta’ Bohunice V1, skont 
il-pjanijiet rispettivi għad-dekummissjonar 
tagħhom, filwaqt li jkun żgurat l-ogħla 
livell tas-sikurezza.

Or. en

Emenda 72
Zigmantas Balčytis

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għanijiet ġenerali tal-Programm huma 
li jiġi implimentat il-proċess kontinwu lejn 
l-istat aħħari tad-dekummissjonar tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy, tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 
tal-impjant nukleari ta’ Bohunice V1, skont 
il-pjanijiet rispettivi għad-dekummissjonar 
tagħhom, filwaqt li jkun żgurat l-ogħla 
livell tas-sikurezza.

Or. en

Emenda 73
Ivailo Kalfin

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
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Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza b'konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill 96/29/EURATOM tat-
13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra 
l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti1 u d-Direttiva tal-Kunsill 
2009/71/Euratom tal-25 ta’ Ġunju 2009 li 
tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-
sigurtà tal-installazzjonijiet nukleari2.
1 ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.
2 ĠU L 172, 2.7.2009, p. 18.

Or. en

Emenda 74
Andrey Kovatchev

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati 
jimplimentaw il-proċess kontinwu lejn l-
istati aħħarin tad-dekummissjonar tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy, tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 
tal-impjant nukleari ta’ Bohunice V1, skont 
il-pjanijiet rispettivi għad-dekummissjonar 
tagħhom, filwaqt li jinżamm l-ogħla livell 
tas-sikurezza matul il-proċess sħiħ ta' 
dekummissjonar.

Or. en
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Emenda 75
Alejo Vidal-Quadras

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati 
jimplimentaw il-proċess kontinwu lejn l-
istat aħħari tad-dekummissjonar tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy, tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 
tal-impjant nukleari ta’ Bohunice V1, skont 
il-pjanijiet rispettivi għad-dekummissjonar 
tagħhom, filwaqt li jkun żgurat l-ogħla 
livell tas-sikurezza b'konformità mal-liġi 
tal-Unjoni dwar is-sikurezza nukleari.

Or. en

Emenda 76
Zigmantas Balčytis

Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-perjodi tal-finanzjament, l-
għanijiet speċifiċi tal-Programmi ta’ 
Kozloduy, Ignalina u Bohunice huma dawn 
li ġejjin:

2. Għall-perjodi tal-finanzjament, l-
għanijiet speċifiċi ewlenin tal-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice huma 
dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 77
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – sottopunt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-ġestjoni sikura tal-iskart li ġej mill-
proċess tad-dekummissjonar skont pjan 
iddettaljat għall-ġestjoni tal-iskart – għan li 
għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

(iii) il-ġestjoni sikura, fil-livell nazzjonali,
tal-iskart li ġej mill-proċess tad-
dekummissjonar, inklużi l-elementi 
rradjati tal-fjuwil u l-iskart ta’ 
radjoattività għolja, skont pjan nazzjonali 
ddettaljat għall-ġestjoni tal-iskart – għan li 
għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

Or. en

Emenda 78
Ivailo Kalfin

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-ġestjoni sikura tal-iskart li ġej mill-
proċess tad-dekummissjonar skont pjan 
iddettaljat għall-ġestjoni tal-iskart – għan li 
għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

(iii) f'konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom tad-19 ta' Lulju 
2011 li tistabbilixxi qafas Komunitarju 
għall-ġestjoni responsabbli u sikura ta' 
fjuwil użat u skart radjuattiv1, il-ġestjoni 
sikura tal-iskart li ġej mill-proċess tad-
dekummissjonar, u r-rimi fuq żmien fit-tul 
tiegħu, skont pjan iddettaljat għall-ġestjoni 
tal-iskart – għan li għandu jitkejjel mill-
ammont u t-tip ta’ skart ikkundizzjonat.
1ĠU L 199, 2.8.2011, p. 48.

Or. en

Emenda 79
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) l-ikkummissjonar u l-istabbiliment 
ta' repożitorju nazzjonali għall-ġestjoni 
sikura tal-ħżin fit-tul u r-rimi aħħari tal-
elementi rradjati tal-fjuwil mneħħija u l-
iskart radjuattiv ieħor kollu li jirriżulta 
mid-dekummissjonar u ż-żarmar tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy, li għandhom jitkejlu skont il-
kwantità u t-tip ta' skart maħżun u 
mormi;

Or. en

Emenda 80
Zigmantas Balčytis

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) iż-żamma tal-unitajiet tar-reattur b’mod 
sikur sa ma l-fjuwil ikun tneħħa kollu –
għan li għandu jitkejjel mill-għadd ta’ 
inċidenti li jiġu rreġistrati;

(ii) iż-żamma tal-unitajiet tar-reattur b’mod 
sikur li għandhom jitkejlu mill-għadd ta’ 
inċidenti li jiġu rreġistrati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata s-sikurezza matul il-proċess kollu tad-dekummissjonar u 
mhux biss waqt il-fażi tat-tneħħija tal-fjuwil.

Emenda 81
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) iż-żarmar tas-sala tat-turbina u tal-bini 
sekondarju l-ieħor u l-ġestjoni sikura tal-
iskart li ġej mill-proċess tad-
dekummissjonar skont pjan iddettaljat
għall-ġestjoni tal-iskart – għan li għandu 
jitkejjel mill-għadd u t-tip ta’ sistemi 
sekondarji żarmati u mill-ammont u t-tip 
ta’ skart ikkundizzjonat;

(iii) iż-żarmar tas-sala tat-turbina u tal-bini 
sekondarju l-ieħor u l-ġestjoni sikura, fil-
livell nazzjonali, tal-iskart li ġej mill-
proċess tad-dekummissjonar, inklużi l-
elementi rradjati tal-fjuwil u l-iskart ta’ 
radjoattività għolja, skont pjan iddettaljat 
nazzjonali għall-ġestjoni tal-iskart – għan 
li għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

Or. en

Emenda 82
Ivailo Kalfin

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) iż-żarmar tas-sala tat-turbina u tal-bini 
sekondarju l-ieħor u l-ġestjoni sikura tal-
iskart li ġej mill-proċess tad-
dekummissjonar skont pjan iddettaljat 
għall-ġestjoni tal-iskart – għan li għandu 
jitkejjel mill-għadd u t-tip ta’ sistemi 
sekondarji żarmati u mill-ammont u t-tip 
ta’ skart ikkundizzjonat;

(iii) skont id-Direttiva tal-Kunsill 
2009/71/Euratom, iż-żarmar tas-sala tat-
turbina u tal-bini sekondarju l-ieħor u l-
ġestjoni sikura tal-iskart li ġej mill-proċess 
tad-dekummissjonar u r-rimi fuq żmien fit-
tul tiegħu, skont pjan iddettaljat għall-
ġestjoni tal-iskart – għan li għandu jitkejjel 
mill-għadd u t-tip ta’ sistemi sekondarji 
żarmati u mill-ammont u t-tip ta’ skart 
ikkundizzjonat;

Or. en

Emenda 83
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) l-ikkummissjonar u l-istabbiliment 
ta' repożitorju nazzjonali għall-ġestjoni 
sikura tal-ħżin fit-tul u r-rimi tal-elementi 
rradjati tal-fjuwil mneħħija u l-iskart 
radjuattiv ieħor kollu li jirriżulta mid-
dekummissjonar u ż-żarmar tal-unitajiet 1 
u 2 tal-impjant nukleari ta’ Ignalina, li 
għandhom jitkejlu skont il-kwantità u t-tip 
ta' skart maħżun u mormi;

Or. en

Emenda 84
Zigmantas Balčytis

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) miżuri għat-titjib tal-livell 
ambjentali skond l-acquis u miżuri għall-
immodernizzar tal-kapaċità tal-
produzzjoni konvenzjonali biex tieħu post 
iż-żewġ reatturi ta' l-impjant ta' l-enerġija 
nukleari ta' Ignalina;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri huma previsti b'mod ċar fil-Protokoll Nru 4.

Emenda 85
Zigmantas Balčytis

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt iiib (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) miżuri oħra li jkunu meħtieġa bħala 
konsegwenza għad-deċiżjoni li jingħalaq 
u jiġi dekummissjonat dan l-impjant u li 
jikkontribwixxu għar-ristrutturar, titjib 
ambjentali u mmodernizzar meħtieġa fis-
setturi tal-produzzjoni, tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni tal-enerġija fil-Litwanja 
kif ukoll li jsaħħu s-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija u jtejbu l-effiċjenza tal-
enerġija fil-Litwanja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri huma previsti b'mod ċar fil-Protokoll Nru 4.

Emenda 86
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) Iż-żarmar tal-qalba tar-reatturi, tal-
bini tar-reatturi u taċ-ċirkwiti primarji;

Or. en

Emenda 87
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-ġestjoni sikura tal-iskart li ġej mill- (iii) il-ġestjoni sikura, fil-livell nazzjonali,
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proċess tad-dekummissjonar skont pjan 
iddettaljat għall-ġestjoni tal-iskart – għan li 
għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

tal-iskart li ġej mill-proċess tad-
dekummissjonar, inklużi l-elementi 
rradjati tal-fjuwil u l-iskart ta’ 
radjoattività għolja, skont pjan nazzjonali 
ddettaljat għall-ġestjoni tal-iskart – għan li 
għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

Or. en

Emenda 88
Ivailo Kalfin

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-ġestjoni sikura tal-iskart li ġej mill-
proċess tad-dekummissjonar skont pjan 
iddettaljat għall-ġestjoni tal-iskart – għan li 
għandu jitkejjel mill-ammont u t-tip ta’ 
skart ikkundizzjonat.

(iii) b'konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom, il-ġestjoni 
sikura tal-iskart li ġej mill-proċess tad-
dekummissjonar u r-rimi fuq żmien fit-tul 
tiegħu, skont pjan iddettaljat għall-ġestjoni 
tal-iskart – għan li għandu jitkejjel mill-
ammont u t-tip ta’ skart ikkundizzjonat.

Or. en

Emenda 89
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) l-ikkummissjonar u l-istabbiliment 
ta' repożitorju nazzjonali għall-ġestjoni 
sikura tal-ħżin fit-tul u r-rimi tal-elementi 
rradjati tal-fjuwil mneħħija u l-iskart 
radjuattiv ieħor kollu li jirriżulta mid-
dekummissjonar u ż-żarmar tal-unitajiet 1 
u 2 tal-impjant nukleari ta’ Bohunice VI, 
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li għandhom jitkejlu skont il-kwantità u t-
tip ta' skart maħżun u mormi;

Or. en

Emenda 90
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) Iż-żarmar tal-qalba tar-reatturi, tal-
bini tar-reatturi u taċ-ċirkwiti primarji;

Or. en

Emenda 91
Andrey Kovatchev

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe wieħed mill-programmi 
ta' dekummissjonar msemmija fil-
paragrafu 2 jista' wkoll jinkludi miżuri 
biex jinżamm il-livell għoli ta' sikurezza 
tal-għeluq meħtieġa fl-impjanti tal-
enerġija nukleari, inkluż l-appoġġ fir-
rigward tal-persunal tal-impjant.

Or. en

Emenda 92
Zigmantas Balčytis

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Programm ta' Ignalina msemmi fil-
punt (b) tal-paragrafu 2 jista' jinkludi 
wkoll miżuri għaż-żamma ta' livell għoli 
ta' sikurezza fl-unitajiet tal-impjanti tal-
enerġija nukleari li qed jiġu 
dekummissjonati, inkluż appoġġ fir-
rigward tal-persunal tal-impjanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ġej mill-Artikolu 24 tal-Protokoll Nru 4 u jirrifletti impenn importanti tal-UE biex 
tiżgura l-appoġġ għall-persunal tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina matul il-proċess 
kollu ta' dekummissjonar.

Emenda 93
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-passi ewlenin u d-dati fil-mira għat-
tmiem tal-proċess għandhom jiġu ddefiniti 
fl-att imsemmi fl-Artikolu 6(2).

3. Il-passi ewlenin, ir-riżultati ġenerali 
mistennija, id-dati fil-mira għat-tmiem tal-
proċess u l-indikaturi ta' prestazzjoni tal-
programm multiannwali konġunt 
għandhom jiġu ffissati sal-31 ta' 
Diċembru 2013 u l-programmi konġunti 
ta' ħidma annwali għandhom jiġu ddefiniti 
fl-att imsemmi fl-Artikolu 6(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi, passi ewlenin, skadenzi u l-indikaturi tal-prestazzjoni tal-Programm kollu 
għandom ikunu magħrufa minn qabel sabiex jiġi żgurat li jkun hemm riżultati ottimali u 
prestazzjoni konsistenti.
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Emenda 94
Ivailo Kalfin

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR 552 947 000 fi prezzijiet 
attwali.

B'kunsiderazzjoni tat-telf li jinvolvi l-
għeluq bikri tal-unitajiet, u sabiex 
jintlaħqu l-ogħla standards ta' sikurezza, 
il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jinkludi parteċipazzjoni finanzjarja 
suffiċjenti mill-Unjoni, li tikkorrispondi 
għan-nuqqas ta' finanzjament 
konsiderevoli għall-pjanijiet rispettivi ta' 
dekummissjunar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fuq żmien fit-tul, l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' dekummissjonar fil-Bulgarija, fil-
Litwanja u fis-Slovakkja jirrikjedu riżorsi addizzjonali u kofinanzjament għad-
dekummissjonar effiċjenti u sikur. Il-pjan ġenerali ta' finanzjament u l-kalkolu tal-ispejjeż 
kollu għandhom għaldaqstant jiġu identifikati mill-benefiċjarji u mill-awtoritajiet tal-ġestjoni, 
u jkunu suġġetti għal aġġornament ta' kull sena.

Emenda 95
Jaroslav Paška

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR 552 947 000 fi prezzijiet 
attwali.

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR 815 947 000 fi prezzijiet 
attwali.

Or. en
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Emenda 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR 552 947 000 fi prezzijiet 
attwali.

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR [552 947 000] fi prezzijiet 
attwali.

Or. en

Emenda 97
Ivailo Kalfin

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak l-ammont għandu jitqassam bejn il-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice kif ġej:

imħassar

(a) EUR 208 503 000 għall-Programm ta’ 
Kozloduy għall-perjodu mill-2014 sal-
2020;
(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-
2017;
(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

Or. en

Emenda 98
Andrey Kovatchev
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Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Emenda 99
Zigmantas Balčytis

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Emenda 100
Algirdas Saudargas

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Emenda 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR [229 629 000] għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Emenda 102
Rolandas Paksas

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR [229 629 000] għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Emenda 103
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR [229 629 000] għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda titlob kjarifika tar-raġunijiet biex dawn il-programmi ta' għajnuna għal-
Litwanja jitwaqqfu sa mill-2017.

Emenda 104
Alejo Vidal-Quadras
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Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

Or. en

Emenda 105
Jaroslav Paška

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

(c) EUR 377 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Emenda 106
Andrey Kovatchev

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2020.

Or. en

Emenda 107
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

(c) EUR [114 815 000] għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda titlob kjarifika tar-raġunijiet biex dawn il-programmi ta' għajnuna għas-
Slovakkja jitwaqqfu sa mill-2017.

Emenda 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

(c) EUR [114 815 000] għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Emenda 109
Zigmantas Balčytis

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2017, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 6 fil-qafas tal-
evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, l-ammont tal-
approprjazzjonijiet allokati għal dan il-
Programm, kif ukoll il-perjodu ta’ 
pprogrammar u t-tqassim tal-flus fost il-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice jista' jiġi rieżaminat biex jitqies 
il-progress li sar u biex ikun żgurat li l-
programmazzjoni u l-allokazzjoni tar-
riżorsi jkunu bbażati fuq il-ħtiġijiet attwali 
ta' pagament u l-kapaċità ta' assorbiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rieżami tal-prestazzjoni sena wara l-bidu tal-programm (il-QFM jibda fl-2014) huwa 
prematur. Il-Protokoll Nru 4 jiddikjara li l-programmazzjoni tar-riżorsi allokati għall-
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Programm ta' Ignalina għandha tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet attwali ta' pagament u l-
kapaċità ta' assorbiment.

Emenda 110
Jaroslav Paška

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice, filwaqt li tiżgura li l-
ogħla standards ta' sikurezza u l-proċess 
kostanti ta' dekummissjonar b'konformità 
mal-pjanijiet rispettivi ta' dekummissjonar 
ma jiġux ipperikolati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nipproponu ż-żieda ta' din is-sentenza bl-għan li ma jkunx hemm impatt mhux mistenni fuq il-
proċess sħiħ ta' sikurezza tad-dekummissjonar.

Emenda 111
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni, bi ftehim 
mal-awtoritajiet baġitarji tal-Unjoni, 
għandha, jekk ikun xieraq, tirrevedi l-
ammont tal-approprjazzjonijiet allokati 
għal dan il-Programm, kif ukoll il-perjodu 
ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-flus fost il-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice.

Or. en

Emenda 112
Marian-Jean Marinescu

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice skont id-
dispożizzjonijiet tal-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014-2020.
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Or. en

Emenda 113
Andrey Kovatchev

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2017, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu
msemmija fl-Artikolu 8. Abbażi tar-
riżultati ta’ din il-valutazzjoni, il-
Kummissjoni tista’ tirrevedi l-ammont tal-
approprjazzjonijiet allokati għal dan il-
Programm, kif ukoll il-perjodu ta’ 
pprogrammar u t-tqassim tal-flus fost il-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice.

Or. en

Emenda 114
Algirdas Saudargas

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-

2. Sa tmiem l-2017, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
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valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

Or. en

Emenda 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2017, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

Or. en

Emenda 116
Ingeborg Gräßle

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice tista’ 

L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice tista’ 
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tkopri wkoll l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
verifika u ta’ evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u 
għall-ilħiq tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikulari l-ispejjeż għal studji, laqgħat 
tal-esperti, attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, fosthom il-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea sal-
punt li dawn ikollhom x’jaqsmu mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-
informatika li jkunu mmirati lejn l-
ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, 
flimkien mal-ispejjeż l-oħra kollha tekniċi 
u amministrattivi li l-Kummissjoni ġġarrab 
fil-ġestjoni tal-programm.

tkopri wkoll l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
verifika u ta’ evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u 
għall-ilħiq tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikulari l-ispejjeż għal studji, laqgħat 
tal-esperti, attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, fosthom il-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea sal-
punt li dawn ikollhom x’jaqsmu mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-
informatika li jkunu mmirati lejn l-
ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, 
flimkien mal-ispejjeż l-oħra kollha tekniċi 
u amministrattivi li l-Kummissjoni ġġarrab 
fil-ġestjoni tal-programm.

L-allokazzjoni tista' tkopri wkoll ħidma 
preparatorja għall-kostruzzjoni ta' 
repożitorju finali. 
Il-miżuri biex jittrattaw il-konsegwenzi 
tal-għeluq u d-dekummissjonar ma 
jistgħux ikunu koperti.

Or. de

Emenda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice tista’ 
tkopri wkoll l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
verifika u ta’ evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u 
għall-ilħiq tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikulari l-ispejjeż għal studji, laqgħat 
tal-esperti, attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, fosthom il-

L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice tista’ 
tkopri wkoll l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
verifika u ta’ evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u 
għall-ilħiq tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikulari l-ispejjeż għal studji, laqgħat 
tal-esperti, taħriġ, attivitajiet ta’ 
informazzjoni u komunikazzjoni, fosthom 
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komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea sal-
punt li dawn ikollhom x’jaqsmu mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-
informatika li jkunu mmirati lejn l-
ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, 
flimkien mal-ispejjeż l-oħra kollha tekniċi 
u amministrattivi li l-Kummissjoni ġġarrab 
fil-ġestjoni tal-programm.

il-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea sal-
punt li dawn ikollhom x’jaqsmu mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-
informatika li jkunu mmirati lejn l-
ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, 
flimkien mal-ispejjeż l-oħra kollha tekniċi 
u amministrattivi li l-Kummissjoni ġġarrab 
fil-ġestjoni tal-programm.

Or. ro

Emenda 118
Ivailo Kalfin

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jitqies it-telf sostanzjali wara l-
għeluq bikri tal-unitajiet, għandu jsir kull 
sforz biex titkompla f'livell suffiċjenti l-
prattika ta' kofinanzjamanet stabbilita 
taħt l-għajnuna ta' qabel l-adeżjoni u l-
għajnuna mogħtija matul il-perjodu 2007-
2013 għall-isforzi ta' dekummissjonar tat-
tliet Stati Membri kollha kif ukoll biex 
jinġibed kofinanzjament minn sorsi oħra 
kif ikun xieraq.

Or. en

Emenda 119
Ingeborg Gräßle

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Nuqqas ta' ftehim dwar l-
interpretazzjoni tat-trattati u l-għoti ta' 
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kuntratti jrid jiġi sottomess għal 
proċedura ta' arbitraġġ.  Id-dewmien li 
jirriżulta fil-kostruzzjoni jista' jwassal 
għal posponiment tal-ħlas u għal tnaqqis 
fl-allokazzjoni finanzjarja. Rapport 
annwali dwar din il-kwistjoni għandu jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew. 

Or. de

Emenda 120
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, il-Bulgarija, il-
Litwanja u s-Slovakkja għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ex ante li 
ġejjin:

1. Sal-1 ta’ Settembru 2013, il-Bulgarija, 
il-Litwanja u s-Slovakkja għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ex ante li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-Kummissjoni tingħata ftit żmien, jekk ikun meħtieġ, biex taġġusta d-dettalji tal-
programm multiannwali konġunt u tal-programm ta' ħidma annwali għall-2014.

Emenda 121
Zigmantas Balčytis

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikulari fil-qasam tas-sikurezza 
nukleari, it-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-

imħassar
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sikurezza nukleari u tad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit ta' konformità mal-acquis tal-Unjoni huwa dispożizzjoni diskriminatorja mill-
perspettiva tat-tliet pajjiżi konċernati, billi s-27 pajjiż kollha għandhom ikunu konformi mal-
acquis tal-Unjoni. Għalhekk, dan ir-rekwiżit għandu jitħassar billi huwa superfluwu. Id-
Direttivi rilevanti u l-konformità magħhom diġà jissemmew fil-premessa 10.

Emenda 122
Rolandas Paksas

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikulari fil-qasam tas-sikurezza 
nukleari, it-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-
sikurezza nukleari u tad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri kollha għandhom ikunu konformi mal-acquis tal-Unjoni, mhux biss il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja.

Emenda 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a



AM\913763MT.doc 57/84 PE496.524v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikulari fil-qasam tas-sikurezza 
nukleari, it-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-
sikurezza nukleari u tad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

imħassar

Or. en

Emenda 124
Alejo Vidal-Quadras

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikulari fil-qasam tas-sikurezza 
nukleari, it-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-sikurezza 
nukleari u tad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-
sikurezza nukleari; b’mod partikulari
mad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-sikurezza 
nukleari u mad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

Or. en

Emenda 125
Zigmantas Balčytis

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jistabbilixxu qafas legali (b) għandhom jadottaw u jippreżentaw 
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nazzjonali li jipprovdi dispożizzjonijiet 
adegwati għall-ġbir fil-ħin tar-riżorsi 
finanzjarji nazzjonali għat-tlestija tal-
proċess tad-dekummissjonar b’mod sikur 
skont ir-regoli applikabbli dwar l-għajnuna 
mill-Istat;

lill-Kummissjoni dokument strateġiku ta' 
ppjanar tad-dekummissjonar (strateġija 
ta' dekummissjonar) li jkopri l-proċess 
sħiħ ta' dekummissjonar sa l-istat ta' 
irreversibbiltà u jidentifika l-proċessi 
ewlenin, il-metodu ta' dekummissjonar, il-
kostijiet globali previsti biex jintlaħaq l-
istat ta' irreversibbiltà tad-
dekummissjonar (il-kostijiet meħtieġa 
għat-tlestija tal-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur tal-unitajiet 
tar-reatturi nukleari konċernati skont dan 
ir-Regolament), l-attivitajiet ewlenin bl-
iskedi taż-żmien (tħejjija tad-
dekummissjonar, operazzjoni sikura, 
tneħħija tal-fjuwil, ġestjoni tal-iskart 
operattiv u tad-dekummissjonar, 
dekontaminazzjoni, żarmar), ir-riżorsi ta' 
finanzjament possibbli, l-iskemi 
finanzjarji skont ir-regoli applikabbli dwar 
l-għajnuna mill-Istat;

Or. en

Emenda 126
Andrey Kovatchev

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jistabbilixxu qafas legali
nazzjonali li jipprovdi dispożizzjonijiet 
adegwati għall-ġbir fil-ħin tar-riżorsi 
finanzjarji nazzjonali għat-tlestija tal-
proċess tad-dekummissjonar b’mod sikur 
skont ir-regoli applikabbli dwar l-
għajnuna mill-Istat;

(b) għandhom jistabbilixxu f'qafas 
nazzjonali pjan ta' finanzjament globali li 
jidentifika l-kostijiet sħaħ u s-sorsi ta' 
finanzjament meħtieġa għat-tlestija tal-
proċess tad-dekummissjonar b’mod sikur 
tal-unitajiet tar-reatturi nukleari, inkluża 
l-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, koperti b'dan ir-Regolament;

Or. en
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Emenda 127
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jistabbilixxu qafas legali 
nazzjonali li jipprovdi dispożizzjonijiet
adegwati għall-ġbir fil-ħin tar-riżorsi 
finanzjarji nazzjonali għat-tlestija tal-
proċess tad-dekummissjonar b’mod sikur 
skont ir-regoli applikabbli dwar l-għajnuna 
mill-Istat;

(b) għandhom jistabbilixxu qafas legali 
nazzjonali li jipprovdi riżorsi finanzjarji 
nazzjonali adegwati u fil-ħin għat-tlestija 
tal-proċess tad-dekummissjonar b’mod 
sikur tal-impjanti tal-enerġija nukleari, 
inklużi l-iskart radjuattiv u l-fjuwil 
nukleari rradjat, skont il-prinċipju ta' 
"min iniġġes iħallas" u r-regoli
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat;

Or. en

Emenda 128
Zigmantas Balčytis

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni.

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni għall-perjodu 2014 – 2020 li 
jistabbilixxi l-objettivi u l-kompiti ewlenin 
imqassma skont il-livell tal-attivitajiet ta' 
dekkummissjonar, serje ta' proġetti 
antiċipati, l-iskeda, l-istruttura tal-kostijiet 
u l-proporzjonijiet ta' kofinanzjament. Il-
pjan għandu jitħejja skont standard 
rikonoxxut internazzjonalment għal stima 
tal-kostijiet tad-dekummissjonar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-abbozz ta' regolament ikopri l-perjodu tal-QFM, id-dokument ta' ppjanar għandu 
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jinkludi l-istess perjodu ta' żmien. Barra minn hekk, skont il-prattika internazzjonali, il-
pjanijiet ta' dekummissjonar għandhom jiġu riveduti perjodikament.

Emenda 129
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni.

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni, inklużi miri konkreti u 
kundizzjonijiet ta' limitu ppruvati għal 
valur miżjud tal-Unjoni, li jwassal biex 
jinkiseb progress fiżiku reali u f'waqtu fit-
tneħħija tal-fjuwil u d-dekummissjonar u 
filwaqt li jkun żgurat li l-għeluq huwa 
irreversibbli.

Or. en

Emenda 130
Marian-Jean Marinescu

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni.

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut solidu u komplet għad-
dekummissjonar lill-Kummissjoni, inklużi 
l-istimi tal-kostijiet sħaħ flimkien ma' 
indikazzjoni ċara tal-kofinanzjament 
nazzjonali u l-mod kif dan il-finanzjament 
nazzjonali jiġi żgurat fit-tul.

Or. en
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Emenda 131
Andrey Kovatchev

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma 
annwali, hija tista’ tiddeċiedi li 
tissospendi l-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni kollha, jew parti minnha, sa ma
jintlaħqu, b’mod sodisfaċenti, il-
kundizzjonijiet ex ante.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Jekk ikun 
hemm opinjoni motivata mill-
Kummissjoni rigward ksur minħabba  
nonkonformità mal-kundizzjonalità 
msemmija fil-paragrafu 1(a) jew jekk il-
kundizzjonalitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1(b) jew 1(c) ma jkunux 
issodisfati, id-deċiżjoni dwar is-
sospensjoni ta' parti mill-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni jew tal-għajnuna 
kollha tista' tittieħed skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 9(2). Tali 
deċiżjoni tkun riflessa fl-adozzjoni tal-
programm ta' ħidma annwali 2014. L-
ammont tal-għajnuna sospiża għandu jiġi 
ddefinit skont il-kriterji stipulati fl-att 
imsemmi fl-Artikolu 6(2).

Or. en

Emenda 132
Zigmantas Balčytis

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 



PE496.524v01-00 62/84 AM\913763MT.doc

MT

kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma 
annwali, hija tista’ tiddeċiedi li 
tissospendi l-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni kollha, jew parti minnha, sa ma 
jintlaħqu, b’mod sodisfaċenti, il-
kundizzjonijiet ex ante.

kif imsemmi fl-Artikolu 6. Jekk ikun 
hemm opinjoni motivata mill-
Kummissjoni li l-implimentazzjoni tal-
kundizzjonalitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1(b) jew 1(c) ma tkunx 
sodisfaċenti, id-deċiżjoni dwar is-
sospensjoni tal-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni kollha, jew parti minnha, għandha 
tittieħed skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni tal-għajnuna m'għandhiex tittieħed unilateralment mill-
Kummissjoni; l-Istati Membri għandhom ikunu involuti wkoll.

Emenda 133
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma annwali, 
hija tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, jew 
parti minnha, sa ma jintlaħqu, b’mod 
sodisfaċenti, il-kundizzjonijiet ex ante.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma annwali, 
hija tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, jew 
parti minnha, sa ma jintlaħqu, b’mod 
sodisfaċenti, il-kundizzjonijiet ex ante, 
sakemm tali sospensjoni ma tipperikolax 
is-sigurtà fl-impjanti tal-enerġija nukleari 
msemmija fl-Artikolu 1.

Or. ro
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Emenda 134
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma annwali, 
hija tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, jew 
parti minnha, sa ma jintlaħqu, b’mod 
sodisfaċenti, il-kundizzjonijiet ex ante.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
il-programm multiannwali konġunt u l-
programm ta’ ħidma annwali konġunt
għall-2014 kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). 
Meta tkun qed tadotta l-programm ta’ 
ħidma annwali, hija tista’ tiddeċiedi li 
tissospendi l-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni kollha, jew parti minnha, sa ma 
jintlaħqu, b’mod sodisfaċenti, il-
kundizzjonijiet ex ante.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda 2.

Emenda 135
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma annwali, 
hija tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, jew 

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma annwali, 
hija għandha tiddeċiedi li tissospendi l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, jew 
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parti minnha, sa ma jintlaħqu, b’mod 
sodisfaċenti, il-kundizzjonijiet ex ante.

parti minnha, sa ma jintlaħqu, b’mod sħiħ, 
il-kundizzjonijiet ex ante.

Or. en

Emenda 136
Andrey Kovatchev

Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Programmi ta' ħidma annwali

1. Fil-bidu ta' kull sena għall-perjodu 
2014-2020, il-Kummissjoni għandha 
tadotta programm ta’ ħidma annwali 
konġunt għall-Programmi ta’ Kozloduy, 
Bohunice u Ignalina li jispeċifika għal 
kull Programm l-għanijiet, ir-riżultati 
mistennija, l-indikaturi ta' prestazzjoni 
relatati u l-iskeda taż-żmien għall-użu tal-
fondi skont kull impenn finanzjarju 
annwali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 9 (2).
2. Fi tmiem kull sena tal-perjodu 2014-
2020, il-Kummissjoni tistabbilixxi rapport 
ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-
ħidma mwettqa fis-snin preċedenti. Dan 
ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
għandu jservi bħala bażi għall-adozzjoni 
tal-programm ta' ħidma annwali konġunt 
li jkun imiss.

Or. en

Emenda 137
Andrey Kovatchev
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Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ ħidma annwali u l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni

Il-proċeduri ta' implimentazzjoni

Or. en

Emenda 138
Andrey Kovatchev

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali wieħed 
għall-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li jispeċifika l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-indikaturi relatati u 
l-iskeda taż-żmien għall-użu tal-fondi 
skont kull impenn finanzjarju annwali.

imħassar

Or. en

Emenda 139
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali wieħed għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li jispeċifika l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-indikaturi relatati u l-
iskeda taż-żmien għall-użu tal-fondi skont 
kull impenn finanzjarju annwali.

1. Fi tmiem kull sena għall-perjodu 2013-
2020, il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali wieħed għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice rispettivament li jispeċifika l-
għanijiet, ir-riżultati mistennija, l-indikaturi 
ta' prestazzjoni relatati u l-iskeda taż-
żmien għall-użu tal-fondi skont kull 
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impenn finanzjarju annwali. L-adozzjoni 
tal-programm ta' ħidma annwali li jmiss 
tkun ibbażata fuq rapport ta' evalwazzjoni 
tal-implimentazzjoni tal-programm ta' 
ħidma annwali konġunt għas-sena 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura kundizzjonijiet ta' kontinwità ta' ħidma li diġà qed issir bl-għajnuna ta' 
finanzjament sa tmiem l-2013.

Emenda 140
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali wieħed għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li jispeċifika l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-indikaturi relatati u l-
iskeda taż-żmien għall-użu tal-fondi skont 
kull impenn finanzjarju annwali.

1. Il-Kummissjoni, abbażi tal-
informazzjoni li tirċievi mill-Istati 
Membri, għandha tadotta programm ta’ 
ħidma annwali wieħed għall-Programmi ta’ 
Kozloduy, Ignalina u Bohunice li 
jispeċifika l-għanijiet, ir-riżultati 
mistennija, l-indikaturi relatati u l-iskeda 
taż-żmien għall-użu tal-fondi skont kull 
impenn finanzjarju annwali.

Or. ro

Emenda 141
Zigmantas Balčytis

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali wieħed

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma annwali separati



AM\913763MT.doc 67/84 PE496.524v01-00

MT

għall-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li jispeċifika l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-indikaturi relatati u l-
iskeda taż-żmien għall-użu tal-fondi skont 
kull impenn finanzjarju annwali.

għall-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li jispeċifika l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-indikaturi relatati u l-
iskeda taż-żmien għall-użu tal-fondi skont 
kull impenn finanzjarju annwali.

Or. en

Emenda 142
Andrey Kovatchev

Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2). L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall l-objettivi,
ir-riżultati mistennija, il-miri, id-dati tat-
tmiem previsti, kif ukoll l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att għandu jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

Or. en

Emenda 143
Zigmantas Balčytis

Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum 
għaddej il-Programm. L-att li jistabbilixxi 
l-proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idumu 
għaddejjin il-Programmi. L-att li 
jistabbilixxi l-proċeduri ta’ 
implimentazzjoni għandu jiddefinixxi 
wkoll f’aktar dettall ir-riżultati mistennija, 
l-attivitajiet u l-indikaturi korrispondenti 
tal-prestazzjoni għall-Programmi ta’ 
Kozloduy, Ignalina u Bohunice. Dan l-att 
se jkun jinkludi l-pjanijiet iddettaljati 
rreveduti għad-dekummissjonar, kif 
imsemmi fl-Artikolu 4(1)(c), li għandhom 
iservu bħala l-bażi għall-monitoraġġ tal-
progress u tal-ilħiq fil-ħin tar-riżultati 
mistennija.

Or. en

Emenda 144
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-

2. Sa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni għandha 
tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
u l-miri ġenerali u speċifiċi mistennija, l-
attivitajiet, l-indikaturi korrispondenti tal-
prestazzjoni u l-iskadenzi għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice. Dan l-
att se jkun jinkludi l-pjanijiet iddettaljati 
rreveduti għad-dekummissjonar, kif 
imsemmi fl-Artikolu 4(1)(c), li għandhom 
iservu bħala l-bażi għall-monitoraġġ tal-
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ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija. progress u tal-ilħiq fil-ħin tar-riżultati 
mistennija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura kundizzjonijiet għall-kontinwità ta' ħidma li diġà nbdiet bl-għajnuna ta' 
finanzjament sa tmiem l-2013. L-Istati Membri jkunu jafu fil-ħin l-indikaturi tal-prestazzjoni li 
se jkunu applikati fil-valutazzjoni tal-progress tagħhom.

Emenda 145
Zigmantas Balčytis

Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum 
għaddej il-Programm. L-att li jistabbilixxi 
l-proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idumu 
għaddejjin il-Programmi, skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2). L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

Or. en

Emenda 146
Silvia-Adriana Ţicău
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Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

Or. ro

Emenda 147
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' 
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
tal-programmi konġunti ta' ħidma 
annwali kif imsemmi fil-paragrafu 1. 
Għandha twettaq evalwazzjoni interim, kif 
previst fl-Artikolu 8(1).

Or. en
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Emenda 148
Andrey Kovatchev

Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programmi ta’ ħidma annwali u l-atti 
li jistabbilixxu l-proċeduri ta’ 
implimentazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 9(2).

imħassar

Or. en

Emenda 149
Zigmantas Balčytis

Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu

Or. en

Emenda 150
Andrey Kovatchev

Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu

Or. en
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Emenda 151
Ivailo Kalfin

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-benefiċjarji, għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni interim dwar il-kisba tal-
għanijiet tal-miżuri kollha, fil-livell tar-
riżultati u tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-
Unjoni tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li 
tinħareġ deċiżjoni li temenda jew li 
tissospendi l-miżuri. Abbażi tar-riżultati 
ta’ din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni 
tista’ tirrieżamina l-adegwatezza tal-
approprjazzjonijiet allokati għall-
Programm u d-distribuzzjoni tagħhom 
fost il-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina 
u Bohunice. Barra minn hekk, l-
evalwazzjoni għandha tittratta wkoll kemm 
hemm lok għas-simplifikazzjoni, il-
koerenza interna u esterna tal-kisba tal-
għanijiet u jekk l-għanijiet għadhomx 
kollha rilevanti jew le. Din għandha tqis ir-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni fuq l-
impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu ttieħdu 
qabel.

Or. en

Emenda 152
Andrey Kovatchev

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, 
il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-benefiċjarji u mal-Istati Membri,
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tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna 
u esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew 
le. Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

għandha tagħmel rapport ta’ evalwazzjoni 
ta' nofs il-perjodu dwar il-kisba tal-
għanijiet tal-miżuri kollha, fil-livell tar-
riżultati u tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-
Unjoni tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li 
tinħareġ deċiżjoni li temenda jew li 
tissospendi l-miżuri. Barra minn hekk, l-
evalwazzjoni għandha tittratta wkoll kemm 
hemm lok għal modifikazzjoni tal-objettivi 
speċifiċi u tal-proċeduri ta' 
implimentazzjoni dettaljati.

Or. en

Emenda 153
Alejo Vidal-Quadras

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015,
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Fi tmiem l-2015 fil-każ tas-Slovakkja u 
fl-2017 fil-każ tal-Bulgarija u l-Litwanja,
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu dwar 
il-kisba tal-għanijiet tal-miżuri kollha, fil-
livell tar-riżultati u tal-impatti, dwar l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u dwar il-valur 
miżjud tal-Unjoni tal-kisba tal-għanijiet, 
bil-għan li tinħareġ deċiżjoni li temenda 
jew li tissospendi l-miżuri. Barra minn 
hekk, l-evalwazzjoni għandha tittratta 
wkoll kemm hemm lok għas-
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

Or. en
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Emenda 154
Marian-Jean Marinescu

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni, fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet 
tal-qafas finanzjarju multiannwali għas-
snin 2014-2020 li temenda jew li 
tissospendi l-miżuri. Barra minn hekk, l-
evalwazzjoni għandha tittratta wkoll kemm 
hemm lok għas-simplifikazzjoni, il-
koerenza interna u esterna tal-kisba tal-
għanijiet u jekk l-għanijiet għadhomx 
kollha rilevanti jew le. Din għandha tqis ir-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni fuq l-
impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu ttieħdu 
qabel.

Or. en

Emenda 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu dwar 
il-kisba tal-għanijiet tal-miżuri kollha, fil-
livell tar-riżultati u tal-impatti, dwar l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u dwar il-valur 
miżjud tal-Unjoni tal-kisba tal-għanijiet, 
bil-għan li tinħareġ deċiżjoni li temenda 



AM\913763MT.doc 75/84 PE496.524v01-00

MT

miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

jew li tissospendi l-miżuri. Barra minn 
hekk, l-evalwazzjoni għandha tittratta 
wkoll kemm hemm lok għas-
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

Or. en

Emenda 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

Or. en

Emenda 157
Rolandas Paksas

Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

Or. en

Emenda 158
Jaroslav Paška

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.
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Emenda 159
Algirdas Saudargas

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

Or. en

Emenda 160
Zigmantas Balčytis

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu dwar 
il-kisba tal-għanijiet tal-miżuri kollha, fil-
livell tar-riżultati u tal-impatti, dwar l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u dwar il-valur 
miżjud tal-Unjoni tal-kisba tal-għanijiet, 
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deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

bil-għan li tinħareġ deċiżjoni li temenda 
jew li tissospendi l-miżuri. Barra minn 
hekk, l-evalwazzjoni għandha tittratta 
wkoll kemm hemm lok għas-
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tar-riżultati sena biss wara l-bidu tal-perjodu finanzjarju multiannwali l-ġdid 
tkun prematura wisq biex jiġu evalwati l-effetti attwali tal-programm, għalhekk qed jiġi 
propost li ssir fl-2017 (nofs il-perjodu tal-qafas finanzjarju multiannwali 2014 – 2020).

Emenda 161
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni interim dwar il-kisba tal-
għanijiet tal-miżuri kollha, fil-livell tar-
riżultati u tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-
Unjoni tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li 
tinħareġ deċiżjoni li temenda jew li 
tissospendi l-miżuri. Barra minn hekk, l-
evalwazzjoni għandha tittratta wkoll kemm 
hemm lok għas-simplifikazzjoni, il-
koerenza interna u esterna tal-kisba tal-
għanijiet u jekk l-għanijiet għadhomx 
kollha rilevanti jew le. Din għandha tqis ir-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni fuq l-
impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu ttieħdu 
qabel.



AM\913763MT.doc 79/84 PE496.524v01-00

MT

Or. en

Emenda 162
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni 
għandha tfassal it-tieni rapport ta' 
evalwazzjoni interim abbażi tal-istess 
kriterji msemmija fil-paragrafu 1. It-tieni 
rapport ta' evalwazzjoni interim għandu 
jeżamina wkoll l-effikaċja u l-effiċjenza 
tal-Programm u l-impatt tiegħu fuq id-
dekummissjonar. Abbażi ta' dak ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta, jekk ikun xieraq, proposti 
biex il-Programm jitkompla wara l-2020. 

Or. en

Emenda 163
Andrey Kovatchev

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programm u 
l-impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

imħassar

Or. en
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Emenda 164
Zigmantas Balčytis

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programm u 
l-impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programmi u 
l-impatt tagħhom fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

Or. en

Emenda 165
Jaroslav Paška

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programm u l-
impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri benefiċjarji. L-
evalwazzjoni ex post għandha teżamina l-
effettività u l-effiċjenza tal-Programm u l-
impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tat-tneħħija tal-piż amministrattiv u tar-raġunijiet tal-effikaċja, nipproponu li l-
evalwazzjoni ex post għandha ssir f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri benefiċjarji 
biss, jiġifieri bejn il-Kummissjoni u l-benefiċjarji. Il-kooperazzjoni mal-Istati Membri kollha 
hija żgurata fl-ambitu tal-proċessi ta' approvazzjoni kollha fil-proġetti kollha u r-riżultati tal-
evalwazzjoni jiġu ppreżentati pubblikament u l-konklużjonijiet ta' dawn l-evalwazzjonijiet jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn ikunu pparteċipaw l-Istati Membri 
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kollha.

Emenda 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programm u l-
impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri benefiċjarji. L-
evalwazzjoni ex post għandha teżamina l-
effettività u l-effiċjenza tal-Programm u l-
impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

Or. en

Emenda 167
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu l-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(2).

3. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu l-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(2) u meta mqabbel mal-abbiltà 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-
Slovakkja li jiffinanzjaw waħedhom id-
dekummissjonar tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari, inklużi l-iskart radjuattiv u l-
fjuwil nukleari rradjat kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(b) sa mhux aktar tard mill-
2020.

Or. en
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Emenda 168
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet ta’ dawn l-evalwazzjonijiet 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-
konklużjonijiet ta’ dawn l-evalwazzjonijiet 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 169
Ivailo Kalfin

Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Evalwazzjoni finali għall-perjodu 2014-
2020
1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-benefiċjarji. L-evalwazzjoni ex 
post għandha teżamina l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Programm u l-impatt tiegħu 
fuq id-dekummissjonar.
2. Qabel il-31 ta' Diċembru 2020, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri u l-benefiċjarji, rapport ta' 
evalwazzjoni finali dwar l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Programm, kif ukoll l-
effikaċja tal-miżuri ffinanzjati fir-rigward 
tal-impatti, l-użu tar-riżorsi u l-valur 
miżjud għall-Unjoni.
3. L-evalwazzjoni finali għandha tqis il-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 2(2).
4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet ta’ din l-evalwazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5. Il-Kummissjoni se tqis id-diversi 
kompetenzi u strateġiji għad-
dekummissjonar użati minn dawn l-Istati 
Membri, sabiex tesplora l-modi possibbli 
ta' approċċi ta' armonizzazzjoni għad-
dekummissjonar fl-Unjoni sabiex tiżgura 
l-akkumulazzjoni f'waqtha tal-għarfien 
meħtieġ sabiex ittejjeb il-kompetittività 
tal-industrija nukleari tal-Unjoni f'dak il-
qasam.

Or. en

Emenda 170
Zigmantas Balčytis

Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Evalwazzjoni finali

Qabel il-31 ta' Diċembru 2020, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri u l-benefiċjarji, rapport ta' 
evalwazzjoni finali dwar l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Programmi, kif ukoll l-
effikaċja tal-miżuri ffinanzjati fir-rigward 
tal-impatti, l-użu tar-riżorsi u l-valur 
miżjud għall-Unjoni. Fil-każ tal-Litwanja, 
ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu 
jidentifika ħtiġijiet addizzjonali ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni sa ma 
jintlaħaq l-istadju ta' irreversibbiltà tad-
dekummissjonar li huwa previst għal 
tmiem l-2029.

Or. en
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