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Paragrafu 53 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

53. Jipproponi li entitajiet nazzjonali tal-

verifika, fil-kapaëità tagħhom bħala 

awdituri indipendenti esterni, u 

b’kunsiderazzjoni għall-istandards 

internazzjonali tal-verifika, joħorāu 

ëertifikati nazzjonali tal-verifika għall-

immaniāājar ta’ fondi tal-UE, li fuqhom 

ikunu bbaŜati d-dikjarazzjonijiet 

nazzjonali tal-immaniāājar; jitlob lill-

Kummissjoni biex tivvaluta l-possibbiltà li 

timmodifika u taddatta l-iskadenza tal-

kwittanza sabiex tippermetti verifiki fil-

ħin ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet 

nazzjonali tal-immaniāājar mill-awdituri 

esterni (nazzjonali); 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 370a. Jinnota li l-Qorti tikkritika n-

nuqqas ta' metodu ta' selezzjoni ëar li 

jiŜgura li l-proāetti magħŜula 

jikkorrispondu mal-prijoritajiet tas-

Sħubija għall-AdeŜjoni, u jilqa' 

b’sodisfazzjon il-konkluŜjoni tal-Qorti li, 

filwaqt li tassew kien hemm xi dgħufijiet 

fil-āestjoni li saret mill-Kummissjoni tal-

għajnuna ta' qabel l-adeŜjoni lit-Turkija 

fil-perjodu ta' Assistenza ta' Qabel l-

AdeŜjoni lit-Turkija (jiāifieri 2002-2006), 

il-Kummissjoni minn dak iŜ-Ŝmien 'l 

hawn ħadet azzjoni biex ittejjeb il-

proëeduri tal-Istrument għall-Assistenza 

ta' Qabel l-AdeŜjoni, għalkemm l-

effikaëja tal-bidliet tista' tiāi vvalutata biss 

fil-futur; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

371. Huwa xxukjat bil-konkluŜjonijiet tar-

rapport speëjali, li fih il-Qorti tal-Awdituri 

tikkritika l-fatt li l-Kummissjoni ma 

Ŝguratx li jkun hemm sistema effikaëi 

għall-valutazzjoni tal-proāetti individwali 

fil-perjodu 2002-2008 u li għaldaqstant 

mhuwiex faëli li wieħed jivvaluta kif āew 

āestiti l-fondi, inkluŜ jekk intlaħaqx valur 

tajjeb għall-infiq; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

376. Minħabba n-nuqqas ta’ ħila fil-kejl 

tal-progress lejn l-għanijiet tal-adeŜjoni, 

jikkunsidra t-titjib tar-riŜorsi għat-Turkija 

fil-perjodu tal-2007-2013 bħala mhux 

adegwat u jikkunsidra kontinwazzjoni 

għal sena sħiħa tal-livell finanzjarju tal-

assistenza tal-adeŜjoni mill-2006 bħala 

adegwat sa tali Ŝmien peress li l-

prijoritajiet miŜurabbli huma definiti 

b’mod mhux ambigwu u implimentati fir-

regolamenti rispettivi; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

378. Jitlob lill-Kummissjoni biex temenda 

l-għanijiet tal-Istrument tal-Assistenza ta’ 

Qabel l-AdeŜjoni, li għandu jkun 

aëëessibbli mhux biss bis-saħħa tal-

isħubija tal-UE iŜda wkoll bis-saħħa ta’ 

relazzjoni intensifikata mal-UE, 

pereŜempju permezz tal-istrumenti 

speëjali tal-viëinat jew forom speëjali ta’ 

sħubija, fil-kaŜ li r-riformi politiëi mhux 

adegwati u l-implimentazzjoni mhux tajba 

tal-Istrument ta’ Qabel l-AdeŜjoni mill-

kandidat għall-adeŜjoni jirrikjedu tali 

azzjoni; 

imħassar 

Or. en 

 

 

 


