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Emenda 106
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’
koeżjoni tal-Unjoni.

(6) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’
koeżjoni tal-Unjoni. Territorji 
transnazzjonali li huma affrontati minn 
sfidi infrastrutturali jew naturali komuni, 
bħalma hu fil-każ tar-reġjun tal-Alpi, 
għandhom jiġu appoġġjati fl-istabbiliment 
ta’ makroreġjuni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjun tal-Alpi jiffaċċja sfidi speċjali demografiċi u marbuta man-natura tiegħu. Il-
makroreġjuni huma strument għaqli u utli sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi fuq livell 
transnazzjonali u transkonfinali. L-istabbiliment ta’ makroreġjun għar-reġjun tal-Alpi jista’
jġib vantaġġi kbar għall-popolazzjoni lokali.

Emenda 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ 
għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi 
stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi 
terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan ikun ta’
benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri li 
jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan l-
għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-
programmi transkonfinali u dawk tal-baċini 
tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument 

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ 
għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi 
stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi 
terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan ikun ta’
benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri li 
jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan l-
għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-
programmi transkonfinali u dawk tal-baċini 
tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument 
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Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-
Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012.

Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-
Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012. Fejn ikun hemm 
benefiċċju ċar għal proġett ta’
kooperazzjoni appoġġjat taħt 
kooperazzjoni interreġjonali, reġjuni 
minn pajjiżi terzi oħra jistgħu jkunu 
involuti wkoll.

Or. en

Emenda 108
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Ikun adatt li jiġu involuti pajjiżi jew 
territorji terzi li huma diġà fil-proċess ta’
tħejjija tal-programmi ta’ kooperazzjoni, 
meta dawn ikunu aċċettaw l-istedina biex 
jieħdu sehem f’tali programmi, u għal 
dan l-għan fir-Regolament għandhom 
jiġu stabbiliti proċeduri speċjali. B’deroga 
mill-proċedura standard, meta l-
programmi ta’ kooperazjoni jinvolvu r-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-pajjiżi terzi, 
l-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jikkonsultaw lill-pajjiżi terzi rispettivi 
qabel ma jippreżentaw il-programmi lill-
Kummissjoni. Bil-għan li l-involviment 
tal-pajjiżi terzi fil-programmi ta’
kooperazzjoni jkun aktar effettiv u 
prammatiku, għandu jkun possibbli li l-
ftehimiet dwar il-kontenut tal-programmi 
ta’ kooperazzjoni u l-kontribut possibbli 
tal-pajjiżi terzi jiġu espressi fil-minuti 
approvati formalment tal-laqgħat ta’
konsultazzjoni ma’ pajjiżi terzi jew tad-
deliberazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet 
għall-kooperazzjoni reġjonali.
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Fir-rigward tal-proċedura ta’
approvazzjoni tal-programmi 
operazzjonali, u filwaqt li jitqiesu l-
prinċipji tal-ġestjoni kondiviża u tas-
simplifikazzjoni, il-Kummisjoni għandha 
tapprova biss l-elementi fundamentali tal-
programmi ta’ kooperazzjoni, l-elementi l-
oħrajn għandhom jiġu approvati mill-
Istat Membru jew l-Istati Membri 
parteċipanti. Fl-interess taċ-ċertezza 
legali u t-trasparenza, jeħtieġ li tiġi 
stabbilita dispożizzjoni li teħtieġ li 
f’każijiet fejn l-Istat Membru jew l-Istati 
Membri parteċipanti jemendaw xi element 
mill-programm ta’ kooperazzjoni, mhux 
soġġett għal Deċiżjoni tal-Kummissjoni, 
fejn it-tali emenda jkollha tiġi nnotifikata 
lill-Kummissjoni mill-awtorità ta’ ġestjoni 
ta’ dak l-Istat Membru fi żmien xahar 
mid-data tad-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 109
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-funzjonijiet 
kollha tal-awtorità ta’ ġestjoni elenkati fl-
Artikolu 114 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], inklużi verifiki tal-
ġestjoni sabiex ikunu żgurati standards 
uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. 
Madankollu, fejn REKT jiġi deżinjat bħala 
awtorità ta’ ġestjoni, għandu jiġi 
awtorizzat li jwettaq verifiki bħal dawn, 
billi l-Istati Membri parteċipanti kollha 
huma rappreżentati fil-korpi tiegħu. Anke 
fejn ma jiġi deżinjat l-ebda REKT, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tiġi 
awtorizzata mill-Istati Membri parteċipanti 

(30) L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-funzjonijiet 
kollha elenkati fl-Artikolu 114 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], 
inklużi verifiki tal-ġestjoni sabiex ikunu 
żgurati standards uniformi fuq iż-żona 
kollha tal-programm. Madankollu, fejn 
REKT jiġi deżinjat bħala awtorità ta’
ġestjoni, tali verifiki għandhom jitwettqu 
minn jew taħt ir-responsabbiltà tal-
awtorità ta’ ġestjoni tal-anqas għal dawk 
l-Istati Membri u pajjiżi terzi li fosthom 
hemm membri li jipparteċipaw fir-REKT, 
filwaqt li l-kontroluri għandhom jintużaw 
biss fil-bqija tal-Istati Membri u l-pajjiżi 
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li twettaq verifiki fuq iż-żona kollha tal-
programm.

terzi. Anke fejn ma jiġi deżinjat l-ebda 
REKT, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiġi 
awtorizzata mill-Istati Membri parteċipanti 
li twettaq verifiki fuq iż-żona kollha tal-
programm.

Or. en

Emenda 110
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) B’kunsiderazzjoni tad-diffikultajiet u 
d-dewmien li wieħed jiltaqa’ miegħu fit-
twaqqif ta’ strutturi ta’ programmi 
ġenwinament konġunti, il-perjodu ta’
żmien għall-ġustifikazzjoni tal-ħlasijiet 
fir-rigward tal-impenji baġitarji taħt l-
għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jkun ta’ tliet snin wara 
s-sena tal-impenn baġitarju.

imħassar

Or. en

Emenda 111
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, il-programmazzjoni, il-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll 
rigward il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi 
fi programmi ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali u interreġjonali. Dawk ir-
regoli għandhom jiġu stabbiliti fil-

imħassar
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programm rilevanti ta’ kooperazzjoni 
u/jew il-ftehim rilevanti ta’ finanzjament 
bejn il-Kummissjoni, kull wieħed mill-
pajjiżi terzi u l-Istat Membru li fih ikun 
hemm l-awtorità ta’ ġestjoni tal-
programm rilevanti ta’ kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 112
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu 
qrib dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija 
fit-tieni subparagrafu jiżdiedu ma’ żona 
transkonfinali speċifika u għandhom 
jagħtu raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri, f’każijiet debitament ġustifikati, 
u sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn żoni 
transkonfinali jew sabiex iqisu s-
sitwazzjoni speċjali tal-gżejjer tagħhom, 
jistgħu jitolbu li reġjuni addizzjonali tal-
livell 3 NUTS jiġu inklużi ma’ dawk 
elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu. Fuq talba ta’ dawk l-Istati 
Membri kkonċernati, sabiex tkun 
faċilitata l-kooperazzjoni transkonfinali 
bejn il-fruntieri marittimi għar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, u mingħajr ħsara għad-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu, 
il-Kummissjoni tista’ tinkludi, fid-
deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu 
bħala żoni transkonfinali li jistgħu 
jirċievu appoġġ mill-allokazzjoni 
korrispondenti ta’ dawk l-Istati Membri, 
reġjuni ta’ livell 3 NUTS fir-reġjuni l-
aktar imbiegħda li jinsabu tul il-fruntieri 
marittimi separati b’aktar minn 150km.

Or. en



PE514.649v01-00 8/19 AM\940886MT.doc

MT

Emenda 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu 
qrib dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija 
fit-tieni subparagrafu jiżdiedu ma’ żona
transkonfinali speċifika u għandhom 
jagħtu raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri, f’każijiet debitament ġustifikati, 
u sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn żoni 
transkonfinali, jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS jiġu inklużi 
ma’ dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija 
fit-tieni subparagrafu.

Skont l-Artikolu 174 TFUE, il-gżejjer tal-
istess baċin tal-baħar huma eliġibbli għal 
dawn il-programmi mingħajr ebda 
restrizzjoni tal-livell NUTS jew ta’
distanza.
Fuq talba ta’ dawk l-Istati Membri 
kkonċernati, sabiex tkun faċilitata l-
kooperazzjoni transkonfinali bejn il-
fruntieri marittimi għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, u mingħajr ħsara għad-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu, 
il-Kummissjoni tista’ tinkludi, fid-
deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu 
bħala żoni transkonfinali li jistgħu 
jirċievu appoġġ mill-allokazzjoni 
korrispondenti ta’ dawk l-Istati Membri, 
reġjuni ta’ livell 3 NUTS fir-reġjuni l-
aktar imbiegħda li jinsabu tul il-fruntieri 
marittimi separati b’aktar minn 150km.

Or. en

Emenda 114
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4
Riżorsi għal kooperazzjoni territorjali
Ewropea

Riżorsi għal kooperazzjoni territorjali
Ewropea1

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’
EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’
EUR XX XXX XXX XXX2) u għandhom 
jiġu allokati kif ġej:

(a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’
EUR 8 569 000 003) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

(a) 74,05 % (jiġifieri, total ta’ EUR X XXX 
XXX XXX3) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

(b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’
EUR 2 431 000 001) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

(b) 20,36 % (jiġifieri, total ta’ EUR X XXX 
XXX XXX4) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

(c) 5,98 % (jiġifieri, total ta’
EUR 700 000 000) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali;

(c) 5,59 % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX 
XXX XXX5)  għall-kooperazzjoni 
interreġjonali.

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 150%
tal-appoġġ tal-FEŻR li huma rċevew fil-
perjodu 2007-2013. Barra dan, 
EUR 50 000 000 mill-allokazzjoni għall-
kooperazzjoni interreġjonali għandhom 
jitwarrbu għall-kooperazzjoni tar-reġjuni l-
akter imbiegħda Għal dak li jikkonċerna l-
konċentrazzjoni tematika, l-Artikolu 5(b) 
japplika għal din l-allokazzjoni 
addizzjonali.

2. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom
ikunu allokati għal programmi taħt l-
għan KTE mhux inqas minn 150 % tal-
appoġġ tal-FEŻR li huma rċevew fil-
perjodu 2007-2013 għal programmi ta’
kooperazzjoni. Barra dan, EUR 50 000 000 
mill-allokazzjoni għall-kooperazzjoni 
interreġjonali għandhom jitwarrbu għall-
kooperazzjoni tar-reġjuni l-akter imbiegħda 
Għal dak li jikkonċerna l-konċentrazzjoni 
tematika, l-Artikolu 5(1) japplika għal din 
l-allokazzjoni addizzjonali.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni unika li tistabbilixxi l-lista tal-
programmi kollha ta’ kooperazzjoni u 
tindika l-ammonti tal-appoġġ totali tal-
FEŻR għal kull programm u tal-
allokazzjoni tal-2014 għal kull programm 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-

3. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
lil kull Stat Membru s-sehem tiegħu tal-
ammonti globali għall-kooperazzjoni 
transkonfinali u transnazzjonali kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(a) u (b),
f’disaggregazzjoni annwali. Il-
popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
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proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 30(2).

tintuża bħala l-kriterju għal din id-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

 Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) 
għandha tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

Abbażi tal-ammonti kkomunikati, kull 
Stat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni jekk u kif huwa jkun uża l-
possibbilità ta’ trasferiment prevista fl-
Artikolu 4bis u d-distribuzzjoni riżultanti 
ta’ fondi fost il-programmi transkonfinali 
u transnazzjonali li l-Istat Membru 
jipparteċipa fihom. Il-Kummissjoni 
għandha, abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta mill-Istati Membri, tadotta 
deċiżjoni li tistabbilixxi lista tal-
programmi kollha ta’ kooperazzjoni u 
tindika l-ammont globali tal-appoġġ totali 
tal-FEŻR għal kull programm permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

4. L-appoġġ mill-FEŻR lil programmi 
transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar 
taħt l-ENI u l-programmi transkonfinali 
taħt l-IPA għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati.

4. Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR lil 
programmi transkonfinali u dawk tal-baċini 
tal-baħar taħt l-ENI u l-programmi 
transkonfinali taħt l-IPA għandu jiġi 
stabbilit mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri kkonċernati. Il-kontribuzzjoni tal-
FEŻR stabbilita għal kull Stat Membru 
m’għandhiex tiġi riallokata 
sussegwentement bejn l-Istati Membri 
kkonċernati.

5. L-appoġġ mill-FEŻR lil kull programm 
transkonfinali u ta’ baċin tal-baħar taħt l-
ENI u l-IPA għandu jingħata bil-
kundizzjoni li mill-inqas ammonti 
ekwivalenti jiġu pprovduti mill-ENI u l-
IPA. Din l-ekwivalenza għandha tkun 
soġġetta għall-ammont massimu stabbilit 
fir-Regolament ENI jew ir-Regolament 
IPA.

5. L-appoġġ mill-FEŻR lil kull programm 
transkonfinali u ta’ baċin tal-baħar taħt l-
ENI u l-IPA għandu jingħata bil-
kundizzjoni li mill-inqas ammonti 
ekwivalenti jiġu pprovduti mill-ENI u l-
IPA. Din l-ekwivalenza għandha tkun 
soġġetta għall-ammont massimu stabbilit 
fir-Regolament ENI jew ir-Regolament 
IPA.

6. L-appropprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għall-appoġġ mill-FEŻR 
lill-programmi taħt l-ENI u l-IPA 
għandhom jiddaħħlu fl-intestaturi tal-baġit 
rilevanti ta’ dawk l-istrumenti bl-eżerċizzju 
tal-baġit tal-2014.

6. L-appropprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għall-appoġġ mill-FEŻR 
lill-programmi taħt l-ENI u l-IPA 
għandhom jiddaħħlu fl-intestaturi tal-baġit 
rilevanti ta’ dawk l-istrumenti bl-eżerċizzju 
tal-baġit tal-2014.
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7. Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni 
annwali mill-FEŻR lill-programmi taħt l-
ENI u l-IPA li għalihom ma jkun ġie 
sottomess l-ebda programm operazzjonali 
lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
kkonċernati.

7. Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni 
annwali mill-FEŻR lill-programmi taħt l-
ENI u l-IPA li għalihom ma jkun ġie 
sottomess l-ebda programm operazzjonali 
lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA, u li ma ġietx 
riallokata għal programm ieħor 
ippreżentat taħt l-istess kategorija ta’
programmi ta’ kooperazzjoni esterna
għandha tiġi allokata lill-programmi ta’
kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-
paragrafu 1(a) li fihom jipparteċipa(w) l-
Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i).

 Jekk sat-30 ta’ Ġunju 2017, ikun għad 
hemm programmi taħt il-programmi 
transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar 
taħt l-ENI u l-IPA li ma jkunux ġew 
sottomessi lill-Kummissjoni, l-appoġġ 
kollu mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 
għas-snin li jifdal sal-2020 għandu jiġi 
allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom l-Istat Membru jkun qed 
jipparteċipa.

Jekk sat-30 ta’ Ġunju 2017, ikun għad 
hemm programmi taħt il-programmi 
transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar 
taħt l-ENI u l-IPA li ma jkunux ġew 
sottomessi lill-Kummissjoni, l-appoġġ 
kollu mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 
għas-snin li jifdal sal-2020, li ma ġiex 
riallokat għal programm adottat ieħor 
taħt l-istess kategorija ta’ programmi ta’
kooperazzjoni esterna, għandu jiġi allokat 
lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni skont il-
paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru jkun 
qed jipparteċipa.

8. Il-programmi transkonfinali u tal-baċini 
tal-baħar imsemmija fil-paragrafu 4 li 
jkunu ġew adottati mill-Kummissjoni
għandhom ma jitkomplewx jekk:

8. Il-programmi transkonfinali u tal-baċini 
tal-baħar imsemmija fil-paragrafu 4 li 
jkunu ġew adottati mill-Kummissjoni
m’għandhomx jitkomplew, jew l-
allokazzjoni għall-programm għandha 
titnaqqas, f’konformità mar-regoli u 
proċeduri applikabbli, b’mod partikolari,
jekk:

(a) l-ebda wieħed mill-pajjiżi msieħba 
koperti mill-programm ma jkun iffirma l-
ftehim finanzjarju rilevanti sal-iskadenza 
stabbilita fir-Regolament (UE) Nru./2012 
[ir-regolament ENI] jew ir-Regolament
(UE) Nru. /2012 [IPA]; jew

(a) l-ebda wieħed mill-pajjiżi msieħba 
koperti mill-programm ma jkun iffirma l-
ftehim finanzjarju rilevanti sal-iskadenza 
stabbilita fir-Regolament (UE) Nru./2012 
[ir-regolament ENI] jew ir-Regolament
(UE) Nru. /2012 [IPA]; jew

(b) il-programm ma jkunx jista’ jiġi 
implimentat minħabba problemi li jinħolqu 
fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi parteċipanti.

(b) il-programm ma jkunx jista’ jiġi 
implimentat kif ippjanat minħabba 
problemi li jinħolqu fir-relazzjonijiet bejn 
il-pajjiżi parteċipanti.
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F’eventwalità bħal din, l-appoġġ mill-
FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4
korrispondenti għall-ħlasijiet parzjali 
annwali li jkunu għadhom ma ġewx 
impenjati għandu jiġi allokat lill-
programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali 
interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom l-
Istat Membru kkonċernat jipparteċipa, fuq 
talba tiegħu.

F’eventwalità bħal din, l-appoġġ mill-
FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4
korrispondenti għall-ħlasijiet parzjali 
annwali li jkunu għadhom ma ġewx 
impenjati, jew ħlasijiet parzjali annwali 
impenjati u mhux impenjati totalment jew 
parzjalment matul l-istess sena baġitarja, 
li għadhom ma ġewx riallokati għal 
programm ieħor tal-istess kategorija ta’
programmi ta’ kooperazzjoni esterna,
għandu jiġi allokat lill-programmi ta’
kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-
paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru 
kkonċernat jipparteċipa, fuq talba tiegħu.

8a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
sommarju annwali tal-implimentazzjoni 
finanzjarja ta’ programmi transkonfinali 
u tal-baċin tal-baħar skont l-ENI u ta’
programmi transkonfinali skont l-IPA li 
għalihom jikkontribwixxi l-FEŻR 
f’konformità ma’ dan l-Artikolu lill-
Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 143 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [CPR].
__________
1 Iċ-ċifri tal-baġit għandhom jiddaħħlu 
ladarba jintlaħaq ftehim dwar Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 u 
dwar l-Artikolu 84 CPR
2 3 4 5 iċ-ċifri huma soġġetti għar-riżorsi 
globali disponibbli għall-Politika ta’
Koeżjoni tul il-perjodu 2014 sa 2020

Or. en

Emenda 115
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 Artikolu 13
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Rapporti ta’ implimentazzjoni Rapporti ta’ implimentazzjoni
1. Sat-30 t’April 2016 u sat-30 t’April ta’
kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2022, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tippreżenta 
lill-Kummissjoni rapport annwali 
f’konformità mal-Artikolu 44(1) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. Ir-
rapport preżentat fl-2016 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2014 u 2015, kif ukoll il-
perjodu bejn id-data tal-bidu għall-
eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 2013.

1. Sal-31 ta’ Mejju 2016 u sal-31 ta’
Mejju ta’ kull sena sussegwenti sa u inkluż 
l-2022, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni rapport 
annwali f’konformità mal-Artikolu 44(1) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Ir-rapport preżentat fl-2016 għandu 
jkopri s-snin finanzjarji 2014 u 2015, kif 
ukoll il-perjodu bejn id-data tal-bidu għall-
eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 20131.

1a. Għar-rapporti sottomessi fl-2017 u fl-
2019, l-iskadenza msemmija f’paragrafu 1 
għandha tkun it-30 ta’ Ġunju.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni  għandhom jistabbilixxu 
informazzjoni dwar:

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni  għandhom jistabbilixxu 
informazzjoni dwar:

(a) l-implimentazzjoni tal-programm ta’
kooperazzjoni f’konformità mal-
Artikolu 44(2) tar-Regolament (UE) 
Nru.[…]/2012 [CPR];

(a) l-implimentazzjoni tal-programm ta’
kooperazzjoni f’konformità mal-
Artikolu 44(2) tar-Regolament (UE) 
Nru.[…]/2012 [CPR];

(b) il-progress fil-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ proġetti kbar u l-
pjanijiet ta’ azzjoni konġunta.

(b) fejn ikun xieraq, il-progress fil-
preparazzjoni u l-implimentazzjoni ta’
proġetti kbar u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
konġunta.

3. Ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni 
mressqa fl-2017 u l-2019 għandhom 
jinkludu u jivvalutaw l-informazzjoni 
meħtieġa skont l-Artikolu 44(3) u (4) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
rispettivament u l-informazzjoni deskritta 
fil-paragrafu 2 flimkien ma’:

3. Ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni 
mressqa fl-2017 u l-2019 għandhom 
jinkludu u jivvalutaw l-informazzjoni 
meħtieġa skont l-Artikolu 44(3) u (4) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
rispettivament u l-informazzjoni deskritta 
fil-paragrafu 2 flimkien mal-informazzjoni 
dwar l-elementi stabbiliti taħt (c), (f) u (h) 
hawn taħt u jistgħu, skont il-kontenut u l-
għanijiet tal-programmi ta’
kooperazzjoni, iżidu l-informazzjoni dwar 
l-elementi l-oħra elenkati hawn taħt:

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż żvilupp urban sostenibbli, u żvilupp 
lokali mmexxi mill-komunità taħt il-
programm operazzjonali;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż żvilupp urban sostenibbli, u żvilupp 
lokali mmexxi mill-komunità taħt il-
programm ta’ kooperazzjoni;

(b) progress fl-implimentazzjoni ta’ (b) progress fl-implimentazzjoni ta’
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azzjonijiet għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
awtoritajiet u l-benefiċjarji sabiex 
jamministraw u jużaw il-FEŻR;

azzjonijiet għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
awtoritajiet u l-benefiċjarji sabiex 
jamministraw u jużaw il-FEŻR;

(ba) fejn hu xieraq, kontribuzzjoni għal 
strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-
baħar;

(c) progress fl-implimentazzjoni tal-pjan 
tal-evalwazzjoni u s-segwitu mogħti għas-
sejbiet tal-evalwazzjonijiet;

(c) progress fl-implimentazzjoni tal-pjan 
tal-evalwazzjoni u s-segwitu mogħti għas-
sejbiet tal-evalwazzjonijiet;

(d) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u biex jipprevjenu d-
diskriminazzjoni, inkluż aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati biex tkun żgurata l-
integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-
programm operazzjonali u fl-
operazzjonijiet;

(d) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u biex jippromwovu n-
nondiskriminazzjoni, b’mod partikolari
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà, u l-
arranġamenti implimentati biex tkun 
żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-
sessi fil-programm operazzjonali u fl-
operazzjonijiet;

(e) azzjonijiet meħuda biex jippromwovu l-
iżvilupp sostenibbli;

(e) azzjonijiet meħuda biex jippromwovu l-
iżvilupp sostenibbli;

(f) ir-riżultati tal-informazzjoni u l-miżuri 
ta’ pubbliċità mwettqa taħt l-istrateġija tal-
komunikazzjoni;

(f) ir-riżultati tal-informazzjoni u l-miżuri 
ta’ pubbliċità mwettqa taħt l-istrateġija tal-
komunikazzjoni;

(g) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni 
soċjali, fejn xieraq;

(g) progress fl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni 
soċjali;

(h) l-involviment tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm ta’
kooperazzjoni.

(h) l-involviment tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm ta’
kooperazzjoni.

4. Ir-rapporti annwali u finali ta’
implimentazzjoni  għandhom jiġu mfassla 
skont mudelli adottati mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. 
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

4. Ir-rapporti annwali u finali ta’
implimentazzjoni  għandhom jiġu mfassla 
skont mudelli adottati mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. 
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 143 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 
[CPR].
______________
1Suġġett għal allinjament mar-riżultat ta’
diskussjonijiet dwar l-Artikolu 101 CPR.
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Or. en

Emenda 116
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw
indikaturi komuni kif stabbilit fl-Anness ta’
dan ir-Regolament skont l-Artikolu 24(3) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 
[CPR]. Il-linji bażi tagħhom għandhom 
jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-
sena 2022.

1. Għandhom jintużaw indikaturi komuni 
tal-eżitu, kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-
Regolament, indikaturi ta’ riżultati 
speċifiċi għal programm u, fejn rilevanti, 
indikaturi tal-eżitu speċifiċi għal 
programm skont l-Artikolu 24(3) u l-
Artikolu 7(2)(b)(ii) u (iv) ta’ dan ir-
Regolament.

Għall-indikaturi tal-eżitu speċifiċi għal 
programm, il-linji bażi għandhom jiġu 
stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri
kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-
sena 2022.

2. Għall-indikaturi tal-eżitu komuni u 
speċifiċi għal programm, il-linji bażi 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero. 
Valuri ta’ mira kwantifikati kumulattivi 
għal dawn l-indikaturi għandhom jiġu 
ffissati għas-sena 2022.

Għall-indikaturi tar-riżultati speċifiċi għal 
programm, il-linji bażi għandhom jiġu 
stabbiliti bl-użu tad-dejta l-iżjed reċenti 
disponibbli u l-miri għandhom jiġu fissati 
għall-2022, iżda jistgħu jiġu espressi 
f’termini kwantitattivi jew kwalitattivi.

3. Għall-indikaturi tar-riżultati speċifiċi 
għal programm, li huma marbuta ma’
prijoritajiet ta’ investiment, il-linji bażi 
għandhom jużaw l-iżjed dejta reċenti 
disponibbli u l-miri għandhom jiġu fissati 
għall-2022. Il-miri jistgħu jiġu espressi 
f’termini kwantitattivi jew kwalitattivi.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta att delegat skont l-
Artikolu 29 sabiex temenda l-lista ta’
indikaturi komuni tal-eżitu fl-Anness għal 
dan ir-Regolament, sabiex tagħmel 
aġġustamenti, fejn ġustifikat biex tiżgura 
valutazzjoni effettiva tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm.

Or. en
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Emenda 117
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal operazzjonijiet li jikkonċernaw 
attivitajiet promozzjonali u l-bini ta’
kapaċitajiet, nefqa tista’ ssir barra mill-
parti tal-Unjoni taż-żona tal-programm 
sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet fil-
paragrafi 2(a) u 2(c).

3. Għal operazzjonijiet li jikkonċernaw 
assistenza teknika jew attivitajiet 
promozzjonali u l-bini ta’ kapaċitajiet, 
nefqa tista’ ssir barra mill-parti tal-Unjoni 
taż-żona tal-programm sakemm jintlaħqu l-
kundizzjonijiet fil-paragrafi 2(a) u 2(c).

Or. en

Emenda 118
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta’ ġestjoni ta’ programm ta’
kooperazzjoni għandha twettaq il-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni u tal-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni stabbiliti fl-
Artikoli 114 u 115 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

1. L-awtorità ta’ ġestjoni ta’ programm ta’
kooperazzjoni għandha twettaq il-
funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 114 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], 
mingħajr ħsara għall-paragrafu 4 ta’ dan 
l-Artikolu.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni, wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u 
kwalunkwe pajjiż terz li jkun qiegħed 
jipparteċipa fi programm ta’ kooperazzjoni, 
għandha twaqqaf segretarjat konġunt. 

2. L-awtorità ta’ ġestjoni, wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u 
kwalunkwe pajjiż terz li jkun qiegħed 
jipparteċipa fi programm ta’ kooperazzjoni, 
għandha twaqqaf segretarjat konġunt. 

Is-segretarjat konġunt għandu jassisti lill-
awtorità ta’ ġestjoni u lill-kumitat ta’
monitoraġġ fit-twettiq tal-funzjonijiet 
rispettivi tagħhom. Is-segretarjat konġunt 
għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lill-
benefiċjarji potenzjali dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament taħt 
programmi ta’ kooperazzjoni u għandu 
jassisiti lill-benefiċjarji fl-implimentazzjoni 

Is-segretarjat konġunt għandu jassisti lill-
awtorità ta’ ġestjoni u lill-kumitat ta’
monitoraġġ fit-twettiq tal-funzjonijiet 
rispettivi tagħhom. Is-segretarjat konġunt 
għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lill-
benefiċjarji potenzjali dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament taħt 
programmi ta’ kooperazzjoni u għandu 
jassisiti lill-benefiċjarji fl-implimentazzjoni 
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tal-operazzjonijiet. tal-operazzjonijiet.
3. Il-verifiki skont l-Artikolu 114(4)(a) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
għandhom jitwettqu mill-awtorità ta’
ġestjoni għaż-żona kollha tal-programm 
fejn l-awtorità ta’ ġestjoni hija REKT.

3. Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni tkun REKT, 
verifiki skont l-Artikolu 114(4)(a) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
għandhom jitwettqu minn jew taħt ir-
responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni tal-
anqas għal dawk l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi li minnhom hemm membri 
parteċipanti fir-REKT.

4. Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni ma tkunx
tista’ twettaq verifiki taħt l-
Artikolu 114(4)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] madwar iż-żona 
kollha tal-programm, kull Stat Membru 
jew pajjiż terz għandu jiddeżinja l-korp jew 
il-persuna responsabbli għat-twettiq ta’
verifiki bħal dawn fir-rigward tal-
benefiċjarji fuq it-territorju tiegħu 
(‘kontrollur(i)’).

4. Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni ma twettaqx 
verifiki taħt l-Artikolu 114(4)(a) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
madwar iż-żona kollha tal-programm, jew 
fejn il-verifiki ma jitwettqux minn jew taħt 
ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni 
għal dawk l-Istati Membri u pajjiżi terzi li 
minnhom hemm membri parteċipanti fir-
REKT skont il-paragrafu 3, kull Stat 
Membru jew, meta jkun aċċetta l-istedina 
li jipparteċipa fil-programm ta’
kooperazzjoni, il-pajjiż terz għandu 
jiddeżinja l-korp jew il-persuna 
responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal 
dawn fir-rigward tal-benefiċjarji fuq it-
territorju tiegħu (‘kontrollur(i)’). 
B’konnessjoni ma’ dan, l-awtorità ta’
ġestjoni għandha tissodisfa lilha nnifisha 
li n-nefqa ta’ kull benefiċjarju li jkun qed 
jipparteċipa f’operazzjoni ġiet ivverifikata 
minn kontrollur deżinjat. Kull Stat 
Membru għandu jiżgura li n-nefqa tista’
tiġi vverifikata f’perjodu ta’ tliet xhur 
mis-sottomissjoni tad-dokumenti mill-
benefiċjarju.

Dawk il-kontrolluri għandhom, fejn 
possibbli, ikunu l-istess korpi responsabbli 
għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-
programmi operazzjonali taħt l-għan ta’
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, 
fil-każ ta’ pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’
verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta’
politika esterna tal-Unjoni.

Dawk il-kontrolluri jistgħu jkunu l-istess 
korpi responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki
bħal dawn għall-programmi operazzjonali 
taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi jew, fil-każ ta’ pajjiżi terzi, għat-
twettiq ta’ verifiki kumparabbli skont l-
istrumenti ta’ politika esterna tal-Unjoni.

Kull Stat Membru jew pajjiż terz għandu 
jkun responsabbli għall-verifiki mwettqa 
fit-territorju tiegħu.

Kull Stat Membru jew, meta jkun aċċetta 
l-istedina biex jipparteċipa fil-programm 
ta’ kooperazzjoni, il-pajjiż terz għandu 
jkun responsabbli għall-verifiki mwettqa 
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fit-territorju tiegħu.
Fejn il-provvista ta’ prodotti jew servizzi 
kofinanzjati tkun tista’ tiġi verifikata biss 
fir-rigward ta’ operazzjoni sħiħa, il-verifika 
għandha titwettaq mill-awtorità ta’ ġestjoni 
jew mill-kontrollur tal-Istat Mambru fejn 
ikun jinsab il-benefiċjarju ewlieni.

Fejn il-provvista ta’ prodotti jew servizzi 
kofinanzjati tkun tista’ tiġi verifikata biss 
fir-rigward ta’ operazzjoni sħiħa, il-verifika 
għandha titwettaq mill-awtorità ta’ ġestjoni 
jew mill-kontrollur tal-Istat Mambru fejn 
ikun jinsab il-benefiċjarju ewlieni.

Or. en

Emenda 119
Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 27 imħassar
Diżimpenn
B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 127(1), iżda mingħajr ħsara 
għall-Artikolu127(4) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], il-
Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu ta’ dak l-
Artikolu fi programm ta’ kooperazzjoni li 
ma ntużatx għall-ħlas tal-prefinanzjament 
inizjali u annwali, ħlasijiet, interim u l-
bilanċ annwali sal-31 ta’ Diċembru tat-
tielet sena finanzjarja wara is-sena tal-
impenn tal-baġit taħt il-programm ta’
kooperazzjoni jew li għaliha ma tkunx 
intbagħtet applikazzjoni għall-ħlas skont 
l-Artikolu 126(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 120
Riikka Pakarinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1. Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 15(4) u l-Artikolu 
17(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17(1) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe żmien mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 15(4) u fl-Artikolu 17(1) tista’
tiġi rrevokata fi kwalunkwe żmien mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Deċiżjoni għal revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data iktar tard speċifikata fih. Ma 
għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat li diġà jkun fis-seħħ.

Deċiżjoni għal revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data iktar tard speċifikata fih. Ma 
għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(1) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni jew mill-
Parlament Ewropew jew inkella mill-
Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-
Kummissjoni li huma ma jkunux se 
joġġezzjonaw.  Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

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

Or. en


