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Emenda 14
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, il-protezzjoni tal-
minoranzi nazzjonali, etniċi, reliġjużi u 
lingwistiċi u n-nondiskriminazzjoni. 
Għandha wkoll ittejjeb l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali tagħhom, li jesfasizza 
aġenda tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva konformi mal-istrateġija Ewropa 
2020 u biex isir allinjament progressiv 
mal-kriterji ta' Kopenħagen. Il-koerenza 
bejn l-assistenza finanzjarja u l-progress 
ġenerali li saru fl-implimentazzjoni tal-
istrateġija ta' qabel l-adeżjoni għandha tiġi 
msaħħa.

Or. pl

Emenda 15
Derek Vaughan

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni u tindirizza l-
problema tal-korruzzjoni u l-kriminalità 
organizzata. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

Or. en

Emenda 16
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Filwaqt li r-Regolament (UE) Nru 
.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' … (minn hawn 'il quddiem "ir-

(15) Filwaqt li r-Regolament (UE) Nru 
.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' … (minn hawn 'il quddiem "ir-
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Regolament Implimentattiv Komuni") 
jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni 
għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-
Unjoni għal azzjoni esterna, setgħat 
delegati biex tadotta regoli aktar dettaljati 
li jistabbilixxu kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fir-rigward 
ta' proċeduri u stutturi tal-ġestjoni, 
għandhom ukoll jiġu konferiti fuq il-
Kummissjoni. Tali ir-regoli dettaljati 
għandhom iqisu l-lezzjonijiet li ttieħdu 
mill-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-
assistenza tal-passat ta’ qabel l-adeżjoni u 
jkunu adattati għall-evoluzzjoni tas-
sitwazzjoni fil-pajjiżi benefiċjarji.

Regolament Implimentattiv Komuni") 
jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni 
għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-
Unjoni għal azzjoni esterna, setgħat 
delegati biex tadotta regoli aktar dettaljati 
li jistabbilixxu kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fir-rigward 
ta' proċeduri u stutturi tal-ġestjoni, 
għandhom ukoll jiġu konferiti fuq il-
Kummissjoni. Tali regoli dettaljati 
għandhom iqisu l-lezzjonijiet li ttieħdu 
mill-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-
assistenza tal-passat ta’ qabel l-adeżjoni u 
jkunu adattati għall-evoluzzjoni tas-
sitwazzjoni fil-pajjiżi benefiċjarji. Għandu 
jiġi enfasizzat, madankollu, il-fatt li l-
Kummissjoni għandha tagħmel użu mill-
atti delegati meta jkun meħtieġ biss, u 
b'hekk tissalvagwardja d-dritt tal-
Parlament Ewropew li jagħti opinjoni 
dwar il-miżuri proposti mill-Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-assistenza għandha tkompli tuża l-
istrutturi u l-istrumenti li ġew ipprovati 
tajbin fil-proċess ta’ qabel l-adeżjoni. It-
tranżizzjoni minn ġestjoni diretta tal-fondi 
ta' qabel l-adeżjoni mill-Kummissjoni għal 
ġestjoni deċentralizzata ddelegata lill-
pajjiżi benefiċjarji għandha tkun 
progressiva u konformi mal-kapaċitajiet ta’ 
kull pajjiż benefiċjarju.

(17) L-assistenza għandha tkompli tuża l-
istrutturi u l-istrumenti li ġew ipprovati 
tajbin fil-proċess ta’ qabel l-adeżjoni. It-
tranżizzjoni minn ġestjoni diretta tal-fondi 
ta' qabel l-adeżjoni mill-Kummissjoni għal 
ġestjoni deċentralizzata ddelegata lill-
pajjiżi benefiċjarji għandha tkun 
progressiva u konformi mal-kapaċitajiet ta’ 
kull pajjiż benefiċjarju. Sabiex tiġi 
miġġielda l-korruzzjoni għandhom 
jiżdiedu t-trasparenza, il-ġestjoni tajba, il-
prevenzjoni tal-imġiba ħażina, il-
konformità u s-sorveljanza, ir-r-
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responsabilizzazzjoni u l-kontroll, u 
għandhom jiġu adottati miżuri iktar stretti 
tal-awditjar matul dan il-proċess. 

Or. en

Emenda 18
Derek Vaughan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) ir-riforma fl-amministrazzjoni 
pubblika u l-governanza tajba;

(iv) ir-riforma fl-amministrazzjoni 
pubblika, il-governanza tajba u t-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali;

Or. en

Emenda 19
Derek Vaughan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 – punt b – kliem tal-bidu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Appoġġ għall-iżvilupp u r-riformi 
ekonomiċi, soċjali u territorjali, li 
jimmiraw għal tkabbir sostenibbli, 
intelliġenti u inklussiv, fost affarijiet oħra 
permezz:

(b) Appoġġ għall-iżvilupp u r-riformi 
ekonomiċi, soċjali u territorjali, li 
jimmiraw għal tkabbir sostenibbli, 
intelliġenti u inklussiv u aktar 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi kandidati jew dawk kandidati 
potenzjali sabiex jitħeġġeġ l-iskambju tal-
esperjenza u l-għarfien dwar il-
leġiżlazzjoni u l-amministrazzjoni tal-
Unjoni, fost affarijiet oħra permezz:

Or. en
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Emenda 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) tal-iżvilupp tal-kapital fiżiku, it-titjib 
tal-konnessjonijiet mal-Unjoni u n-
netwerks reġjonali.

(v) tal-iżvilupp tal-kapital fiżiku, it-titjib 
tal-konnessjonijiet mal-infrastrutturi u n-
netwerks reġjonali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 21
Derek Vaughan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) tal-iżvilupp ta' proġetti tal-
infrastruttura li jindirizzaw it-
trasportazzjoni reġjonali u nazzjonali, l-
enerġija u l-bżonnijiet tal-
komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 22
François Alfonsi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-
istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, is-
sistema tal-ġustizzja u l-livell tal-kapaċità 
amministrattiva;

– Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-
istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali u d-
drittijiet tal-minoranzi, is-sistema tal-
ġustizzja u l-livell tal-kapaċità 
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amministrattiva;

Or. fr

Emenda 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċess tat-tranżizzjoni lejn sħubija 
fl-Unjoni u l-bini tal-kapaċità;

(a) il-proċess tat-tranżizzjoni lejn sħubija 
fl-Unjoni, l-għarfien taċ-ċittadini dwar l-
Unjoni Ewropea u l-bini tal-kapaċità;

Or. en

Emenda 24
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) azzjoni biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-
klima u jiġu evitati d-diżastri;

Or. ro

Emenda 25
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta tipprepara, timplimenta u 
tissorvelja l-għajnuna taħt dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni fil-prinċipju 

(5) Meta tipprepara, timplimenta u 
tissorvelja l-għajnuna taħt dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni fil-prinċipju 
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taġixxi fi sħubija mal-pajjiżi benefiċjarji. 
Is-sħubija għandha tinvolvi, kif xieraq,
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
kompetenti, imsieħba ekonomiċi u soċjali, 
soċjetà ċivili u atturi mhux statali.

taġixxi fi sħubija mal-pajjiżi benefiċjarji. 
Is-sħubija għandha tinvolvi awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali kompetenti, 
imsieħba ekonomiċi u soċjali, soċjetà ċivili 
u atturi mhux statali.

Or. ro

Emenda 26
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt а

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

а) il-kriterji li jintużaw għall-allokazzjoni 
tal-fondi lill-pajjiżi benefiċjarji kif ukoll 
għal azzjonijiet ta’ kooperazzjoni ta’ ħafna 
pajjiżi u territorjali;

а) il-kriterji li jintużaw għall-allokazzjoni 
tal-fondi lill-pajjiżi benefiċjarji kif ukoll 
għal azzjonijiet ta’ kooperazzjoni ta’ ħafna 
pajjiżi transkonfinali u territorjali;

Or. bg

Emenda 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dokument ta' strateġija ta' 
kwalunkwe pajjiż li jkun miexi lejn l-
adeżjoni (mill-inqas sena qabel isir Stat 
Membru tal-Unjoni) għandu jipprovdi 
perjodu ta' tranżizzjoni mill-Istrument 
IPA għall-Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni.
Matul dak il-perjodu għandu jiġi stabbilit 
task force biex jassisti lill-awtorità 
relevanti fid-definizzjoni tat-tip ta' 
għajnuna teknika li għandha tingħata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmilha possibbli li l-pajjiż ikun lest juża l-fondi strutturali u ta' koeżjoni tal-UE malli 
l-pajjiż jidħol fl-UE.

Emenda 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dokumenti ta’ strateġija jiġu riveduti 
f’nofs it-terminu u jiġu riveduti kif xieraq. 
Dawn jistgħu jiġu riveduti f’kull ħin fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

4. Id-dokumenti ta’ strateġija jiġu riveduti 
f’nofs it-terminu u jiġu riveduti kif xieraq. 
Dawn jistgħu jiġu riveduti f’kull ħin fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu s-
setgħa li jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi 
d-dokumenti ta' strateġija.
Fil-każ ta' risposta negattiva, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
spjegazzjoni sħiħa.

Or. en

Emenda 29
François Alfonsi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn xieraq, l-IPA jista' 
jikkontribwixxi għal programmi u miżuri 
li jiddaħħlu bħala parti minn strateġija 
makroreġjonali u fiha jkunu involuti l-
pajjiżi benefiċjarji tal-IPA.

Or. fr
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Emenda 30
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 14 110 100 000 (prezzijiet 
kurrenti). Sa 3% tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza jiġi allokat għall-programmi ta' 
koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE.

1. L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 14 110 100 000 (prezzijiet 
kurrenti). Mhux inqas minn 7 % u mhux 
iktar minn 14 % tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza jiġi allokat għall-programmi ta' 
koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE. 

Or. bg


