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Emenda 9
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riskju tollerabbli ta' żbalji Rata statistika ta’ żbalji

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ladarba m’għandu jiġi ttolerat ebda żball, wieħed għandu jevita t-terminu ‘Riskju tollerabbli 
ta' żbalji’ u minflok juża t-terminu użat b’mod internazzjonali ‘rata statistika ta’ żbalji’.

Emenda 10
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Leġiżlattiva għandha, 
f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 322 tat-TFUE, tiddeċiedi dwar 
livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji
f'aggregazzjoni xierqa tal-baġit. Dik id-
deċiżjoni għandha titqies matul il-
proċedura annwali tal-kwittanza, 
f'konformità mal-Artikolu 157(2).

Meta jitressqu proposti ta’ nfiq riveduti 
jew ġodda, il-Kummissjoni għandha
tevalwa l-ispejjeż ta’ sistemi 
amministrattivi u ta’ kontroll kif ukoll il-
livell ta’ riskju ta’ żbalji bil-leġiżlazzjoni 
proposta skont il-fondi u skont l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 11
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji Jekk, matul l-implimentazzjoni tal-
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għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-kontrolli. L-Istati 
Membri u l-entitajiet u l-persuni 
msemmija fil-punt (b) fl-Artikolu 55(1) 
għandhom, meta mitluba, jirrappurtaw 
lill-Kummisjoni dwar l-ispejjeż tal-
kontrolli li jkunu qed iġorru u kif ukoll 
in-numru u d-daqs tal-attivitajiet 
iffinanzjati mill-baġit.

programm, il-livell ta’ żbalji jkun
persistentement għoli, il-Kummissjoni 
għandha tidentifika d-dgħufijiet fis-
sistemi tal-kontroll u tanalizza l-ispiża u l-
benefiċċji ta' miżuri korrettivi possibbli u 
tieħu l-passi meħtieġa bħalma huma s-
simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
applikabbli, id-disinn mill-ġdid tal-
programm, l-issikkar ta' kontrolli jew, 
jekk ikun hemm bżonn, it-terminazzjoni 
tal-attività.

Or. en

Emenda 12
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji 
għandu jkun issorveljat mill-qrib u 
għandu jiġi rikunsidrat f'każ ta' bidliet 
kbar fl-ambjent ta' kontroll.

Integrali għall-effettività sħiħa tal-
ġestjoni nazzjonali u s-sistemi ta’ kontroll
huma d-dikjarazzjonijiet tal-ġestjoni 
akkreditat dwar dawn is-sistemi mressqa 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrispettaw 
il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, it-
trasparenza u n-non-diskriminazzjoni u 
jiżguraw il-viżibilità tal-azzjoni tal-Unjoni 
meta jamministraw fondi tal-Unjoni. 
Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-Istati 

1. Meta l-Kummissjoni timplimenta l-
baġit b’ġestjoni maqsuma, il-kompiti 
implimentattivi għandhom ikunu delegati 
lill-Istati Membri. L-Istati Membri 
għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-
ġestjoni finanzjarja tajba, it-trasparenza u 
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Membri għandhom iwettqu l-obbligi tal-
kontroll u l-awditjar u jassumu r-
responsabbiltajiet li jirriżultaw u li huma 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Dispożizzjonijiet kumplimentari jistgħu 
jiġu stabbiliti f'regoli speċifiċi għas-setturi.

n-non-diskriminazzjoni u jiżguraw il-
viżibilità tal-azzjoni tal-Unjoni meta 
jamministraw fondi tal-Unjoni. Sabiex 
jintlaħaq dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-obbligi tal-kontroll u 
l-awditjar u jassumu r-responsabbiltajiet li 
jirriżultaw u li huma stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Dispożizzjonijiet 
kumplimentari jistgħu jiġu stabbiliti 
f'regoli speċifiċi għas-setturi.

Or. fr

Emenda 14
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu, isibu 
u jikkoreġu irregolaritajiet u frodi meta 
jkunu qed jesegwixxu kompiti relatati mal-
implimentazzjoni tal-baġit. Sabiex jagħmlu 
dan huma għandhom iwettqu kontrolli ex 
ante u ex post inkluż, fejn xieraq, kontrolli 
fuq il-post, sabiex jiżguraw li l-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-baġit ikunu verament qed 
jitwettqu u jiġu implimentati b'mod korrett,
jirkupraw fondi li ma kellhomx jitħallsu u 
jressqu proċedimenti legali jekk meħtieġ.

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu, isibu 
u jikkoreġu irregolaritajiet u frodi meta 
jkunu qed jesegwixxu kompiti relatati mal-
implimentazzjoni tal-baġit. Sabiex jagħmlu 
dan huma għandhom iwettqu, bi qbil mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kontrolli ex 
ante u ex post inkluż, fejn xieraq, kontrolli 
fuq il-post, sabiex jiżguraw li l-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-baġit ikunu verament qed 
jitwettqu u jiġu implimentati b'mod korrett. 
Huma għandhom jirkupraw ukoll fondi li 
ma kellhomx jitħallsu u jressqu 
proċedimenti legali jekk meħtieġ. Sakemm 
l-Istati Membri jiżvelaw żbalji u / jew 
irregolaritajiet li huma jiskopru 
immedjatament lill-Kummissjoni u jsibu 
rimedju għalihom, huma se jkunu 
eżentati minn korrezzjonijiet finanzjarji 
rigward tali żbalji u / jew irregolaritajiet.

Or. en
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Emenda 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu, isibu 
u jikkoreġu irregolaritajiet u frodi meta 
jkunu qed jesegwixxu kompiti relatati mal-
implimentazzjoni tal-baġit. Sabiex jagħmlu 
dan huma għandhom iwettqu kontrolli ex 
ante u ex post inkluż, fejn xieraq, kontrolli 
fuq il-post, sabiex jiżguraw li l-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-baġit ikunu verament qed 
jitwettqu u jiġu implimentati b'mod korrett, 
jirkupraw fondi li ma kellhomx jitħallsu u 
jressqu proċedimenti legali jekk meħtieġ

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu, isibu 
u jikkoreġu irregolaritajiet u frodi meta 
jkunu qed jesegwixxu kompiti relatati mal-
implimentazzjoni tal-baġit. Sabiex jagħmlu 
dan huma għandhom iwettqu, skont ir-
regoli settorjali, kontrolli ex ante u ex post 
inkluż, fejn xieraq, kontrolli fuq il-post, 
sabiex jiżguraw li l-azzjonijiet iffinanzjati 
mill-baġit ikunu verament qed jitwettqu u 
jiġu implimentati b'mod korrett, jirkupraw 
fondi li ma kellhomx jitħallsu u jressqu 
proċedimenti legali jekk meħtieġ

Or. fr

Emenda 16
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mar-regoli speċifiċi għas-
setturi, l-Istati Membri għandhom 
jakkreditaw korp wieħed jew aktar tas-
settur pubbliku li għandu jkun unikament
responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll
tajba tal-fondi, li għalihom tkun ingħatat 
l-akkreditazzjoni. Dan għandu jkun bla 
ħsara għall-possibilità li dawk il-korpi 
jwettqu ħidmiet li ma jkunux relatati mal-
ġestjoni tal-fondi tal-UE jew jafdaw xi 
wħud mill-kompiti tagħhom lil korpi oħra.

F’konformità mal-kriterji u proċeduri 
mniżżla fir-regoli speċifiċi għas-setturi,
awtorità ta’ Stat Membru għandha 
takkredita korpi responsabbli għall-
ġestjoni u l-kontroll intern tal-fondi tal-
Unjoni. Dan għandu jkun bla ħsara għall-
possibilità li dawk il-korpi jwettqu ħidmiet 
li ma jkunux relatati mal-ġestjoni tal-fondi 
tal-UE jew jafdaw xi wħud mill-kompiti 
tagħhom lil korpi oħra.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011.

Emenda 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mar-regoli speċifiċi għas-
setturi, l-Istati Membri għandhom 
jakkreditaw korp wieħed jew aktar tas-
settur pubbliku li għandu jkun unikament 
responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll 
tajba tal-fondi, li għalihom tkun ingħatat 
l-akkreditazzjoni. Dan għandu jkun bla 
ħsara għall-possibilità li dawk il-korpi 
jwettqu ħidmiet li ma jkunux relatati mal-
ġestjoni tal-fondi tal-UE jew jafdaw xi 
wħud mill-kompiti tagħhom lil korpi oħra.

Ir-regoli settorjali jiddefinixxu r-rwol tal-
Kummissjoni u l-Istati Membri fil-ġestjoni 
u l-kontroll tal-fondi tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-akkreditazzjoni għandha tingħata minn 
awtorità ta' Stat Membru f'konformità 
ma' regoli speċifiċi għas-setturi li 
jiżguraw li l-korp ikun kapaċi jamministra 
l-fondi tajjeb. Ir-regoli speċifiċi għas-
setturi jistgħu wkoll jiddefinixxu rwol 
għall-Kummissjoni fil-proċess tal-
akkreditazzjoni.

imħassar

Or. fr
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Emenda 19
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-akkreditazzjoni għandha tingħata minn 
awtorità ta' Stat Membru f'konformità ma' 
regoli speċifiċi għas-setturi li jiżguraw li l-
korp ikun kapaċi jamministra l-fondi tajjeb.
Ir-regoli speċifiċi għas-setturi jistgħu wkoll
jiddefinixxu rwol għall-Kummissjoni fil-
proċess tal-akkreditazzjoni.

L-akkreditazzjoni għandha tingħata minn 
awtorità ta' Stat Membru f'konformità ma' 
regoli speċifiċi għas-setturi li jiżguraw li l-
korp ikun kapaċi jamministra l-fondi tajjeb.
Ir-regoli speċifiċi għas-setturi għandhom 
ukoll jiddefinixxu rwol għall-Kummissjoni 
fil-proċess tal-akkreditazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011.

Emenda 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità responsabbli mill-
akkreditazzjoni għandha tkun 
responsabbli għas-supervizjoni tal-korp u 
sabiex tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiġu rrimedjati nuqqasijiet fl-operat 
tiegħu, inkluż is-sospensjoni u l-irtirar 
tal-akkreditazzjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 21
Jens Geier
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Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità responsabbli mill-
akkreditazzjoni għandha tkun responsabbli 
għas-supervizjoni tal-korp u sabiex tieħu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġu 
rrimedjati nuqqasijiet fl-operat tiegħu, 
inkluż is-sospensjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni.

L-awtorità ta’ akkreditazzjoni għandha 
tkun responsabbli mill-monitoraġġ tal-
konformità tal-entitajiet akkreditati mal-
kriterji ta’ akkreditazzjoni, abbażi tal-
awditjar disponibbli u r-riżultati tal-
kontrolli. L-awtorità responsabbli mill-
akkreditazzjoni għandha tieħu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiġu rrimedjati 
nuqqasijiet tal-implimentazzjoni tal-
kompiti fdati lill-korpi li jkunu 
akkreditati, inkluż is-sospensjoni u l-irtirar 
tal-akkreditazzjoni.

Il-korpi akkreditati fl-Istati Membri 
għandhom:
(a) iwettqu kontrolli u jwaqqfu sistema 
effettiva u effiċjenti ta’ kontroll intern;
(b) jipprovdu lill-Kummissjoni sal-1 ta’ 
Marzu tas-sena segwenti:
(i) il-kontijiet annwali tagħhom stabbiliti 
għan-nefqa magħmula fl-eżekuzzjoni tal-
kompiti fdati u ppreżentati lill-
Kummissjoni għal rimborż inklużi s-
somom imħallsin lill-benefiċjarji li 
għalihom għaddejjin proċeduri ta’ 
rkupru:
(ii) sommarju tar-riżultati tal-awditjar u l-
kontrolli mwettqa disponibbli, inkluża 
analiżi tan-nuqqasijiet sistemiċi jew 
rikorrenti kif ukoll l-azzjonijiet korrettivi 
meħuda jew ippjanati kif ukoll ir-riżultati 
tagħhom;
(iii) dikjarazzjoni tal-ġestjoni, iffirmata 
fil-livell ministerjali, li tipprovdi 
assigurazzjoni raġonevoli li: 
- l-informazzjoni li hemm fil-kontijiet 
tippreżenta stampa vera u ġusta; 
- l-ispiża msemmija fil-kontijiet tkun ġiet 
użata għall-għan maħsub tagħha u skont 
il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba;
- il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti jagħtu 
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l-garanziji neċessarji fir-rigward tal-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. 
Dawn id-dokumenti għandhom ikunu 
akkumpanjati minn opinjoni ta’ entità tal-
awditjar indipendenti, imfassla skont l-
istandards tal-awditjar aċċettati 
internazzjonalment, dwar il-kontenut tad-
dikjarazzjoni ta’ ġestjoni. L-entità tal-
awditjar għandha tirrapporta jekk l-eżami 
juri dubbju dwar id-dikjarazzjonijiet li 
jsiru fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni. Anness 
għall-opinjoni għandu jippreżenta r-rata 
ta' żball għal kull fond u analiżi tal-iżbalji 
kif ukoll riżervi;
(c) għandha tkun żgurata f'konformità 
mal-Artikolu 31(2), il-pubblikazzjoni ex 
post kull sena tal-benefiċjarji tal-fondi tal-
Unjoni; kif ukoll;
(d) għandha tkun żgurata protezzjoni tad-
data personali li tkun tissodisfa l-prinċipji 
stipulati fid-Direttiva 95/46/KE.
Jekk Stat Membru jkun akkredita aktar 
minn korp wieħed bir-responsabbiltà tal-
awditjar ex ante u ex post għal kull qasam 
ta' politika, huwa għandu sal-15 ta' 
Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara 
jipprovdi lill-Kummissjoni b'rapport ta' 
sinteżi li jikkonsisti f'ħarsa globali lejn id-
dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha 
tal-ġestjoni u l-opinjonijiet indipendenti 
tal-awditu tiegħu, imħejjija għall-qasam 
ta' politika kkonċernat.
L-Istati Membri għandhom iwettqu 
proċedimenti legali skont kif ikun meħtieġ 
u xieraq.
Sakemm l-Istati Membri jiżvelaw żbalji u / 
jew irregolaritajiet li huma jiskopru 
immedjatament lill-Kummissjoni u jsibu 
rimedju għalihom, huma se jkunu 
eżentati minn korrezzjonijiet finanzjarji 
rigward tali żbalji u / jew irregolaritajiet.

Or. en
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Emenda 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Korpi akkreditati skont il-paragrafu 3 
ta' dan l-Artikolu għandhom:

4. Fil-livell xieraq, l-Istati Membri 
għandhom:

Or. fr

Emenda 23
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Korpi akkreditati skont il-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu għandhom:

4. Bi qbil mal-funzjonijiet tagħhom, korpi
akkreditati skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011.

Emenda 24
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jużaw sistema ta' kontijiet annwali li 
tipprovdi informazzjoni preċiża, sħiħa u
affidabbli mingħajr dewmien;

(b) jużaw sistema ta' kontijiet li tipprovdi 
informazzjoni preċiża, sħiħa u affidabbli 
mingħajr dewmien;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011.

Emenda 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ikunu suġġetti għal awditjar 
indipendenti estern, imwettaq skont l-
istandards tal-awditu aċċettati 
internazzjonalment minn servizz tal-
awditu funzjonalment indipendenti mill-
korp akkreditat;

imħassar

Or. fr

Emenda 26
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikunu suġġetti għal awditjar
indipendenti estern, imwettaq skont l-
istandards tal-awditu aċċettati 
internazzjonalment minn servizz tal-
awditu funzjonalment indipendenti mill-
korp akkreditat;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011.
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Emenda 27
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżguraw, f'konformità mal-
Artikolu 31(2), li jiġu ppubblikati ex post 
kull sena l-benefiċjarji tal-fondi tal-
Unjoni;

(d) jiżguraw il-pubblikazzjoni ex post ta’ 
reċipjenti tal-fondi tal-Unjoni, 
f'konformità mal-Artikolu 31(2), u l-
protezzjoni tad-data personali li tissodisfa 
l-prinċipji stabbiliti fid-Direttiva 
95/46/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġeriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011 u 
jingħaqad l-Artikolu 56(4)(d) mal-Artikolu 56(4)(f) tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni.

Emenda 28
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) għandha tkun żgurata protezzjoni tad-
data personali li tkun tissodisfa l-prinċipji 
stipulati fid-Direttiva 95/46/KE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġeriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011 u 
jingħaqad l-Artikolu 56(4)(d) mal-Artikolu 56(4)(f) tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni.

Emenda 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi akkreditati skont il-paragrafu 3 ta'
dan l-Artikolu għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Frar tas-sena 
finanzjarja ta' wara b'dan li ġej:

Fil-livell xieraq, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bi:

Or. fr

Emenda 30
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi akkreditati skont il-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Frar tas-sena 
finanzjarja ta' wara b'dan li ġej:

Bi qbil mal-funzjonijiet tagħhom, korpi
akkreditati skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Marzu tas-sena 
finanzjarja ta' wara b'dan li ġej:

Or. en

Emenda 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kontijiet tagħhom imħejjija għall-infiq 
magħmul fl-eżekuzzjoni tal-kompiti fdati 
lilhom;

a) il-kontijiet tagħhom imħejjija għall-infiq 
magħmul fl-eżekuzzjoni tal-kompiti fdati 
lilhom, akkumpanjati minn dikjarazzjoni 
tal-ġestjoni li tiżgura li;
- il-kontijiet ikunu ppreżentati b’mod 
komprensiv u eżatt;
- l-infiq li tkun saret referenza għalih isir 
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f’konformità mar-regoli settorjali;
- il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti jwasslu 
għall-garanziji neċessarji dwar il-legalità 
u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li jkunu 
saru;

Or. fr

Emenda 32
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontijiet tagħhom imħejjija għall-
infiq magħmul fl-eżekuzzjoni tal-kompiti 
fdati lilhom;

(a) il-kontijiet annwali tagħhom imħejjija 
għall-infiq magħmul fl-eżekuzzjoni tal-
kompiti fdati lilhom u inklużi s-somom 
imħallsin lill-benefiċjarji li għalihom 
għaddejjin jew ġew kompluti proċeduri ta’ 
rkupru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti tqis il-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ 
Marzu 2011.

Emenda 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni mill-
ġestjoni fir-rigward tal-kompletezza, il-
preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament korrett tas-sistemi tal-
kontroll intern, kif ukoll fir-rigward tal-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 

imħassar
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sottostanti u r-rispett għall-prinċipji tal-
ġestjoni finanzjarja tajba;

Or. fr

Emenda 34
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni mill-
ġestjoni fir-rigward tal-kompletezza, il-
preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament korrett tas-sistemi tal-
kontroll intern, kif ukoll fir-rigward tal-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti u r-rispett għall-prinċipji tal-
ġestjoni finanzjarja tajba;

(c) dikjarazzjoni tal-ġestjoni, iffirmata fil-
livell ministerjali, li tipprovdi 
assigurazzjoni raġonevoli li:

(i) l-informazzjoni li hemm fil-kontijiet 
tippreżenta stampa vera u ġusta;
(ii) in-nefqa msemmija msemmija fil-
kontijiet intużat għall-finijiet intenzjonati 
tagħha u f'konformità mal-prinċipju tal-
ġestjoni finanzarja tajba;
(iii) il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti 
jagħtu l-garanziji neċessarji fir-rigward 
tal-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti. Anness għad-
dikjarazzjoni għandu jippreżenta r-rata 
ta' żball għal kull fond u analiżi tal-iżbalji 
kif ukoll riżervi;
Dawn id-dokumenti għandhom ikunu 
akkumpanjati minn opinjoni ta’ entità tal-
awditjar indipendenti, imfassla skont 
standards tal-awditjar aċċettati 
internazzjonalment, fir-rigward tal-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-
kontijiet, il-funzjonament korrett tal-
proċeduri ta’ kontroll stabbiliti kif ukoll 
fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitqiesu l-bidliet issuġġerriti fid-dokument informali tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2011.

Emenda 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-opinjoni ta' korp indipendenti tal-
awditjar dwar id-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni tal-ġestjoni msemmija fil-
punt (c) ta' dan il-paragrafu, li tkopri l-
elementi kollha tagħha.

d) l-opinjoni ta' korp indipendenti tal-
awditjar.

Or. fr

Emenda 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru jkun akkredita aktar 
minn korp wieħed għal kull qasam ta' 
politika, huwa għandu sal-15 ta' Frar tas-
sena finanzjarja ta' wara jipprovdi lill-
Kummissjoni b'rapport ta' sinteżi li 
jikkonsisti f'ħarsa globali lejn id-
dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha 
tal-ġestjoni u l-opinjonijiet indipendenti 
tal-awditu dwarhom, imħejjija għall-
qasam ta' politika kkonċernat.

Dawn l-elementi jintbagħtu lill-
Kummissjoni sad-dati previsti mir-regoli 
settorjali.

Or. fr
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Emenda 37
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru jkun akkredita aktar 
minn korp wieħed għal kull qasam ta' 
politika, huwa għandu sal-15 ta' Frar tas-
sena finanzjarja ta' wara jipprovdi lill-
Kummissjoni b'rapport ta' sinteżi li 
jikkonsisti f'ħarsa globali lejn id-
dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha 
tal-ġestjoni u l-opinjonijiet indipendenti 
tal-awditu dwarhom, imħejjija għall-qasam 
ta' politika kkonċernat.

Jekk Stat Membru jkun akkredita aktar 
minn korp wieħed għal kull qasam ta' 
politika, huwa għandu sal-15 ta' Marzu tas-
sena finanzjarja ta' wara biex jipprovdi lill-
Kummissjoni b'rapport ta' sinteżi li 
jikkonsisti f'ħarsa globali lejn id-
dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha 
tal-ġestjoni u l-opinjonijiet indipendenti 
tal-awditur korrispondenti, imħejjija għall-
qasam ta' politika kkonċernat.

Or. en

Emenda 38
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li 
tneħħi l-interruzzjoni jew is-sospensjoni 
tal-ħlasijiet b’mod parzjali jew sħiħ wara 
li Stat Membru jkun ippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu. Id-deċiżjoni li 
għandha titneħħa l-interruzzjoni jew is-
suspensjoni għandha tkun annessa għar-
rapport annwali tal-attività tal-uffiċjal 
awtorizzanti kompetenti b’delega.

Or. en

Emenda 39
Jens Geier
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Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Stati Membri għandhom jipprovdu 
dikjarazzjoni nazzjonali dwar in-nefqa li 
ssir taħt is-sistema ta’ ġestjoni maqsuma. 
Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi ffirmata 
fil-livell ministerjali, u tkun ibbażata fuq 
l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
skont il-punt c tal-paragrafu 5, u għandha 
tal-inqas tkopri l-funzjonament effikaċi 
tas-sistemi ta’ kontroll intern fis-seħħ u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
involuti. Għandha tkun soġġetta għall-
opinjoni ta’ entità ta’ awditjar 
indipendenti u għandha tkun ipprovduta 
lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Marzu tas-
sena wara s-sena baġitarja kkonċernata.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha, 
b’mod partikolari permezz tal-Kumitat ta’ 
Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi ta’ 
Awditjar tal-Unjoni Ewropea, tivvaluta l-
prerekwiżit ta’ kontenut u metodoloġija 
ta’ dikjarazzjonijiet nazzjonali u għandha 
toħroġ linji gwida għall-istabbiliment 
tagħhom.
Meta Stat Membri jkun ipprovda 
dikjarazzjoni nazzjonali bi qbil mad-
dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, din 
għandha titqies fl-istabbiliment tal-
istrateġiji tal-awditjar u kontroll tal-
Kummissjoni u l-istabbiliment ta’ riskju 
fil-livell tal-Istati Membri bi qbil mal-
Artikolu 29. hija għandha titressaq 
quddiem l-awtorità baġitarja u l-Artikolu 
63(9) għandu japplika mutatis mutandis.

Or. en


