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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 43(2), l-
Artikolu 74 u 77(2), l-Artikolu 91(1) u 
100(2), l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 175, l-
Artikolu 188, l-Artikolu 192(1), l-
Artikolu 194(2) u l-Artikolu 195(2) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 43(2), l-
Artikoli 91(1) u 100(2), l-Artikolu 173(3), 
l-Artikolu 175, l-Artikolu 188, l-
Artikolu 192(1), l-Artikolu 194(2) u l-
Artikolu 195(2) tiegħu, 

Āustifikazzjoni 

Ma hemm l-ebda attivitajiet previsti skont dawk l-Artikoli u l-possibilitajiet ta' 
nonparteëipazzjoni li għandhom ëerti Stati Membri jistgħu jikkomplikaw l-implimentazzjoni tal-
Programm. 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (1) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
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dwar Politika Marittima Integrata għall-
Unjoni Ewropea – COM(2007) 575 tal-10 
ta’ Ottubru 2007, tgħid li l-għan primarju 
tal-Politika Marittima Integrata huwa li 
tiŜviluppa u timplimenta politika integrata, 
koerenti u magħquda ta’ teħid ta’ 
deëiŜjonijiet fir-rigward tal-oëeani, l-ibħra, 
ir-reājuni kostali u s-setturi marittimi. 

dwar Politika Marittima Integrata għall-
Unjoni Ewropea – COM(2007) 575 tal-10 
ta’ Ottubru 2007, tgħid li l-għan primarju 
tal-Politika Marittima Integrata huwa li 
tiŜviluppa u timplimenta politika integrata, 
koordinata, koerenti, trasparenti u li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent ta’ teħid ta’ 
deëiŜjonijiet fir-rigward tal-oëeani, l-ibħra, 
ir-reājuni kostali, il-gŜejjer u r-reājuni l-
iktar imbiegħda, u fis-setturi marittimi. 

Āustifikazzjoni 

It-test propost huwa konformi mal-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 2 u 3. La t-test propost u 
lanqas it-test tal-Kummissjoni ma huma kwotazzjonijiet litterali. 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Fir-riŜoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' 
Ottubru 2010 dwar il-Poltika Marittima 
Integrata (IMP) - Valutazzjoni tal-
progress li sar u sfidi āodda1, il-
Parlament Ewropew jappoāāja b'mod 
espliëitu "l-intenzjoni ddikjarata tal-
Kummissjoni li tiffinanzja l-IMP b'EUR 
50 miljun matul is-sentejn li āejjin, sabiex 
tibni fuq proāetti preëedenti fl-oqsma tal-
politika, il-governanza, is-sostenibbiltà u 
s-sorveljanza". 

 ____________ 

 1 P7_TA(2010)0386. 

Āustifikazzjoni 

M'għandux ikun hemm riferiment biss għall-impenn tal-Kunsill li jiffinanzja l-IMP iŜda wkoll 
għal dak tal-Parlament. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Hemm bŜonn ta’ baŜi finanzjarja 
kontinwa tal-Unjoni sabiex l-UE tkun tista’ 
timplimenta u tkompli tiŜviluppa l-Politika 
Marittima Integrata skont ir-RiŜoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Mejju 
2008 dwar il-Politika Marittima Integrata u 
ssegwi l-għanijiet prijoritarji kif stabbiliti 
fil-Blue Paper tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 
2007, ikkonfermati fir-Rapport tal-Progress 
ta’ Ottubru 2009 u approvati mill-
konkluŜjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet 
Āenerali tas-16 ta’ Novembru 2009.  

(5) Hemm bŜonn ta’ fondi kontinwi mill-
Unjoni sabiex l-UE tkun tista’ timplimenta 
u tkompli tiŜviluppa l-Politika Marittima 
Integrata skont ir-RiŜoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-20 ta’ Mejju 2008 
dwar il-Politika Marittima Integrata u 
ssegwi l-għanijiet prijoritarji kif stabbiliti 
fil-Blue Paper tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 
2007, ikkonfermati fir-Rapport tal-Progress 
ta’ Ottubru 2009 u approvati mill-
konkluŜjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet 
Āenerali tas-16 ta’ Novembru 2009.  

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Mill-2014, se jkunu meħtieāa riŜorsi 
suffiëjenti biex ikunu Ŝgurati l-iŜvilupp u 
t-temma tal-objettivi tal-Politika 
Marittima Integrata, mingħajr ma 
jiddgħajfu r-riŜorsi allokati għal politiki 
oħra, filwaqt li fl-istess ħin ikun promoss 
l-iŜvilupp sostenibbli tar-reājuni marittimi 
tal-Unjoni, inkluŜi l-gŜejjer u r-reājuni l-
iktar imbiegħda. Għal dan il-għan hiu 
meqjusa neëessarja l-inkluŜjoni tal-
politika Ŝa fil-perspettivi finanzjarji āodda 
għall-perjodu 2014-2021. 

 

Emenda 6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 b (ādida)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) L-iŜvilupp tal-affarijiet marittimi 
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permezz ta’ appoāā finanzjarju għall-
miŜuri tal-Politika Marittima Integrata se 
jkollu impatt sinifikattiv f’termini ta' 
koeŜjoni ekonomika, soëjali u territorjali. 

Āustifikazzjoni 
Il-konsolidazzjoni tal-IMP permezz ta’ programm ta’ appoāā tikkontribwixxi għall-iŜvilupp 
armonjuŜ tat-totalità tal-UE kif ukoll għat-temma tal-objettivi ta' koeŜjoni ekonomika, soëjali u 
territorjali previsti fl-Artikolu 174 tat-TFUE. 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-finanzjament tal-Unjoni għandu jkun 
imfassal biex jappoāāja l-ħidma 
esploratorja fuq azzjonijiet li għandhom l-
għan li jippromwovu l-għanijiet strateāiëi 
tal-Politika Marittima Integrata, inkluŜa l-
governanza marittima integrata fil-livelli 
kollha, l-iŜvilupp ulterjuri u l-
implimentazzjoni ta’ strateāiji integrati 
għall-baëiri tal-baħar imfassla għall-
ħtiāijiet speëifiëi tal-baëiri tal-baħar 
differenti tal-Ewropa, id-definizzjoni tal-
limiti tas-sostenibbiltà tal-attivitajiet 
umani fil-qafas tad-Direttiva ta’ Qafas 
dwar l-Istrateāija Marittima, li 
tikkostitwixxi l-pilastru ambjentali tal-
Politika Marittima Integrata, billi 
tingħata attenzjoni xierqa għall-impatti 
kumulattivi tagħhom, fuq il-baŜi tal-
approëë tal-ekosistema, l-involviment 
ulterjuri tal-partijiet interessati fl-iskemi 
tal-governanza marittima integrata, l-
iŜvilupp ulterjuri ta’ għodod trasversali 
għat-tfassil tal-politika integrata, il-
promozzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Politika Marittima 
Integrata, u t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u l-
kompetittività. 

(6) Il-finanzjament tal-Unjoni għandu jkun 
imfassal biex jappoāāja l-ħidma 
esploratorja fuq azzjonijiet li għandhom l-
għan li jippromwovu l-għanijiet strateāiëi 
tal-Politika Marittima Integrata, bl-
attenzjoni dovuta għall-impatti 
kumulattivi tagħhom, fuq il-baŜi tal-
approëë tal-ekosistema, tat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli, l-impjiegi, l-
innovazzjoni u l-kompetittività fir-reājuni 
kostali, gŜejjer u l-iktar imbiegħda, u 
għall-promozzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Politika Marittima 
Integrata. 

 (6a) Il-miri strateāiëi tal-Politika 
Marittima Integrata jinkludu governanza 
marittima integrata fil-livelli kollha, l-
iŜvilupp ulterjuri u l-implimentazzjoni ta' 
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strateāiji integrati għall-baëiri tal-baħar 
imfassla għall-bŜonnijiet speëifiëi tal-
baëiri tal-baħar different fl-Ewropa, l-
iŜvilupp ulterjuri ta' strumenti trasversali 
għat-tfassil ta' politika integrata bl-għan 
tat-titjib tas-sinerāiji u l-koordinazzjoni 
bejn politiki u strumenti eŜistenti permezz 
ta' data marbuta mal-baħar u l-qsim tal-
għarfien, l-involviment iktar mill-qrib tal-
partijiet interessati fi skemi integrati ta' 
governanza marittima, il-protezzjoni u l-
uŜu sostenibbli tar-riŜorsi marittimi u 
kostali, id-definizzjoni ta' safejn huma 
sostenibbli l-attivitajiet tal-bniedem u l-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u tal-
kosta u l-bijodiversità fil-qafas tad-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Istrateāija 
Marittima u d-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Ilma, li jikkostitwixxu l-pilastru 
ambjentali tal-Politika Marittima 
Integrata. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda hija konsegwenza tal-emendi proposti għall-Artikolu 2. 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 a (ādida)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Huwa importanti li l-Programm ikun 
konness sew mal-politiki l-oħra tal-Unjoni 
li jista’ jkollhom dimensjoni marittima, 
b’mod partikolari l-fondi strutturali, in-
netwerk trans-Ewropew tat-trasport, il-
Politika Komuni għas-Sajd, it-turiŜmu, l-
azzjoni b'rabta mal-ambjent u t-tibdil fil-
klima, il-Programm ta’ Qafas dwar ir-
Riëerka u l-IŜvilupp u l-politika tal-
enerāija. 

Āustifikazzjoni 
L-approëë integrat adottat mill-IMP għandu jintuŜa wkoll għall-identifikazzjoni tas-sinerāiji 
mal-politiki Ewropej l-oħra li jistgħu jħaddnu dimensjoni marittima.  
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Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-implimentazzjoni tal-Programm fil-
pajjiŜi terzi għandha tikkontribwixxi għall-
għanijiet ta’ Ŝvilupp tal-pajjiŜ benefiëjarju 
u tkun konsistenti ma’ strumenti oħrajn ta’ 
kooperazzjoni tal-UE, inkluŜi l-għanijiet u 
l-prijoritajiet tal-linji politiëi rilevanti tal-
UE. 

(8) L-implimentazzjoni tal-Programm fil-
pajjiŜi terzi għandha tikkontribwixxi għall-
għanijiet ta’ Ŝvilupp tal-pajjiŜ benefiëjarju 
u tkun konsistenti ma’ strumenti oħrajn ta’ 
kooperazzjoni tal-UE, inkluŜi l-għanijiet u 
l-prijoritajiet tal-linji politiëi rilevanti tal-
UE, l-acquis rilevanti u l-konvenzjonijiet 
internazzjonali rilevanti. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 9  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
lill-istrumenti finanzjarji eŜistenti u futuri 
magħmulin disponibbli mill-Istati Membri, 
fuq livell nazzjonali u sub-nazzjonali, 
għall-promozzjoni tal-protezzjoni u l-uŜu 
sostenibbli tal-oëeani, l-ibħra u l-kosti. 

(9) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
lill-istrumenti finanzjarji eŜistenti u futuri li 
tqiegħdu għad-dispoŜizzjoni mill-Unjoni u 
mill-Istati Membri, fuq livell nazzjonali u 
subnazzjonali, għall-promozzjoni tal-
protezzjoni u l-uŜu sostenibbli tal-oëeani, l-
ibħra u l-kosti, u jikkontribwixxi għat-
trawwim tal-kooperazzjoni aktar effikaëi 
bejn l-Istati Membri u r-reājuni kostali, 
gŜejjer u l-iktar imbiegħda u jqis il-
prijoritizzazzjoni u l-progress tal-proāetti 
nazzjonali u lokali. 

Āustifikazzjoni 
L-objettiv li jiāu promossi u msaħħa l-koperazzjoni u d-djalogu bejn l-Istati Membri u r-reājuni 
kostali tagħhom huwa essenzjali għas-suëëess tal-IMP, indipendentement mill-kwistjoni tal-
finanzjament tagħha. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 a (ādida)  



 

 
 PE472.768/ 7 

 MT 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Waqt l-implimentazzjoni tal-
Programm għandha tingħata attenzjoni 
biex jiāi Ŝgurat li l-istrutturi ma jiāux 
duplikati bla bŜonn iŜda li, minflok, jiāu 
inkorporati inizjattivi settorjali eŜistenti. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 a (ādida)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Barra minn hekk, għandha titfassal 
proposta għall-estensjoni tiegħu wara l-
2013, flimkien ma’ proposta li 
tistabbilixxi pakkett finanzjarju adegwat.  

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-programmi ta’ ħidma annwali 
stabbiliti għall-implimentazzjoni tal-
Programm għandhom jiāu adottati skont 
id-DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta’ Āunju 1999 li tipprovdi l-proëeduri 
għall-eŜerëizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni. 

(13) Sabiex jitqiesu Ŝviluppi mhux previsti 
u jiāi previst qafas dettaljat imma 
flessibbli għall-implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata l-awtorità 
li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-
Artikolu 290 tat-TFUE. B’mod 
partikolari, l-atti ddelegati jistgħu jkunu 
neëessarji sabiex jiāu aāāornati l-objettivi 
operattivi u biex jiāu adottati l-programmi 
ta’ ħidma stabbiliti skont dan ir-
Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluŜ fil-livell ta’ 
esperti. 

Āustifikazzjoni 

Ara l-āustifikazzjonijiet għall-emendi tal-Artikolu 3(4c)(ādid) u l-Artikolu 7.  



 

 
 PE472.768/ 8 

 MT 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Programm 
li jappoāāja l-miŜuri maħsuba biex 
ikomplu jippromwovu l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata (li minn hawn ’il quddiem 
jissejjaħ "il-Programm"). 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Programm 
li jappoāāja l-miŜuri maħsuba biex 
ikomplu jippromwovu l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata (li minn hawn ’il quddiem 
jissejjaħ "il-Programm"), li l-għan 
primarju tiegħu huwa li jimmassimizza l-
iŜvilupp sostenibbli u t-tkabbir ekonomiku 
u l-koeŜjoni soëjali tar-reājuni kostali, 
gŜejjer u l-iktar imbiegħda tal-UE 
permezz ta' politiki koerenti u koordinati 
relatati mas-settur marittimu u l-
kooperazzjoni internazzjonali relevanti. 
Il-Programm għandu jappoāāja l-uŜu 
sostenibbli tal-ibħra u l-oëeani, u t-
tkabbir fl-għarfien xjentifiku.  

Āustifikazzjoni 

L-għan primarju għandu jkun stabbilit b'mod ëar u għandu jkun koerenti mal-istrateāija UE 
2020. 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Prinëipji għall-implimentazzjoni 

 1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
Programm skont ir-Regolament 
Finanzjarju. L-għajnuna finanzjarja mill-
Programm għandha tiāi pprovduta biss 
sakemm ma jkunx hemm disponibbli 
finanzjament ieħor tal-Unjoni. 

 2. L-azzjonijiet appoāājati mill-Programm 
għandhom jikkorrispondu għall-miri tal-
Unjoni għall-politiki għall-2020 u l-2050. 
L-Istati Membri kollha, is-setturi 
marittimi, ir-reājuni tal-kosta, il-gŜejjer u 
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r-reājuni l-iktar imbiegħda għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-
Programm u għandu jinħoloq valur 
miŜjud Ewropew āenwin. Fir-rigward tal-
finanzjament ta' azzjonijiet fil-baëiri tal-
baħar differenti, għandu jkun hemm sforz 
biex jintlaħaq bilanë reājonali adegwat. 
Il-Programm għandu jkollu l-għan li 
joħloq sinerāiji bejn id-diversi politiki 
permezz tal-koordinazzjoni aħjar 
tagħhom. 

 3. Il-Kummissjoni għandha tfittex l-
involviment attiv u effettiv ta' awtoritajiet 
reājonali u lokali, sieħba ekonomiëi u 
soëjali kif ukoll organizzazzjonijiet mhux 
governattivi (NGOs) u organizzazzjonijiet 
tas-soëjetà ëivili fejn possibbli u xieraq. 

 4. Il-governanza tajba u t-trasparenza tal-
proëessi ta' deëiŜjoni għandhom 
japplikaw fl-implimentazzjoni tal-
Programm, u dan il-Programm għandu 
jkollu l-għan li jikkontribwixxi għat-
trasparenza u l-governanza tajba fil-
politiki settorjali kollha relatati fil-livelli 
tal-Unjoni, nazzjonali u reājonali. 

Āustifikazzjoni 

Din is-sentenza āiet spostata mill-Artikolu 7. 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għanijiet Āenerali Għanijiet Āenerali 

Il-Programm għandu jkollu l-għanijiet 
āenerali li āejjin: 

Il-Programm għandu jkollu l-għanijiet 
āenerali li āejjin: 

(a) li jrawwem l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-governanza integrata 
tal-affarijiet marittimi u kostali u l-
istrateāiji integrati tal-baëiri tal-baħar; 

(a) li jrawwem l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-governanza integrata 
tal-affarijiet marittimi u kostali; 

 (aa) li jappoāāja l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-istrateāiji tal-baëiri 
tal-baħar; 
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(b) li jikkontribwixxi għall-iŜvilupp tal-
għodod li jinqasmu fil-linji politiëi 
settorjali relatati mal-baħar u l-kosta;  

(b) li jikkontribwixxi għall-iŜvilupp tal-
għodod trasversali, jiāifieri għall-Ippjanar 
tat-Territorju Marittimu, l-integrazzjoni 
tas-sorveljanza marittima u l-għarfien dwar 
il-baħar, sabiex ikunu Ŝviluppati sinrāeiji u 
jiāu sostnuti l-politiki relatati mal-baħar u 
l-kosta, b'mod partikolari fl-oqsma tal-
iŜvilupp ekonomiku, tal-impjiegi, tal-
protezzjoni tal-ambjent, tar-riëerka, tas-
sigurtà marittima, tal-enerāija u tal-
iŜvilupp tat-teknoloāiji marittimi ħodor;  

(c) li jappoāāja t-tfassil ta’ politika 
magħquda u li jippromwovi l-uŜu 
sostenibbli tar-riŜorsi marittimi u kostali u 
t-tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-
innovazzjoni u l-impjiegi fis-setturi 
marittimi u r-reājuni kostali, b’koerenza 
mal-prijoritajiet u l-azzjonijiet tal-politika 
settorjali; 

(c) li jippromwovi l-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar u b'mod partikulari l-
bijodiversità tiegħu u l-uŜu sostenibbli tar-
riŜorsi marittimi u kostali u li jkompli 
jiddefinixxi l-limiti tas-sostenibbiltà tal-
attivitajiet umani li jħallu impatt fuq l-
ambjent marittimu, b'mod partikolari fil-
qafas tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-
Istrateāija Marittima u tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma; 

(d) li jkompli jiddefinixxi l-limiti tas-
sostenibbiltà tal-attivitajiet umani li jħallu 
impatt fuq l-ambjent marittimu, fil-qafas 
tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Istrateāija 
Marittima; 

 

 (da) biex jappoāāja tkabbir ekonomiku 
"blu", l-impjiegi, l-innovazzjoni u 
teknoloāiji āodda fis-setturi marittimi u 
fir-reājuni kostali, gŜejjer u l-aktar 
imbiegħda tal-UE; 

(e) li jtejjeb u jŜid il-kooperazzjoni esterna 
u l-koordinazzjoni fir-rigward tal-għanijiet 
tal-Politika Marittima Integrata. 

(e) li jtejjeb u jŜid il-kooperazzjoni esterna 
u l-koordinazzjoni fir-rigward tal-għanijiet 
tal-Politika Marittima Integrata, fuq il-baŜi 
tal-promozzjoni tad-dibattiti fil-fora 
internazzjonali. F’dan ir-rigward, ir-
ratifika u l-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liāi tal-Baħar (UNCLOS) u strumenti 
internazzjonali relevanti oħra huma 
essenzjali.  

 (ea) li jŜid il-viŜibbiltà tal-Ewropa 
marittima. 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
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operattivi għal kull għan āenerali. L-appoāā għall-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-liāi tal-
baħar għandu jissemmal u għandha tissemma wkoll il-viŜibilità tal-IMP. 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għanijiet Speëifiëi Għanijiet Operattivi 

Āustifikazzjoni 

It-titolu ssuāāerit huwa iktar xieraq meta jitqies il-kontenut ta' dawk l-għanijiet. 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Skont l-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(a) (b) (c) (d) il-Programm 
għandu jimmira li: 

1. Skont l-għan stabbilit fl-Artikolu 2(a) 
(governanza marittima integrata), il-
Programm għandu: 

(a) iħeāāeā lill-Istati Membri jew reājuni 
biex jiŜviluppaw jew jintroduëu l-
governanza marittima integrata; 

(a) iħeāāeā lill-Istati Membri u lir-reājuni 
tal-UE biex jiŜviluppaw, jintroduëu jew 
jimplimentaw il-governanza marittima 
integrata; 

(b) jistimula u jsaħħaħ id-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost il-partijiet 
interessati fuq kwistjonijiet trasversali 
relatati mal-Politika Marittima Integrata; 

(b) jistimula u jsaħħaħ id-djalogu u l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni ma’ u 
fost l-Istati Membri, ir-reājuni tal-UE, il-
partijiet interessati, ië-ëittadini, l-
organizzazzjonijiet tas-soëjetà ëivili u s-
sieħba soëjali, waqt li tkun garantita t-
trasparenza sħiħa; 

(c) jiffaëilita l-isfruttament tas-sinerāiji, il-
qsim tal-informazzjoni u l-iskambju tal-
aqwa prattiki dwar il-politika marittima, 
inkluŜ il-governanza u l-linji politiëi 
settorjali li għandhom impatt fuq l-ibħra 
reājonali jew ir-reājuni kostali jew 

(c) jiffaëilita l-isfruttament tas-sinerāiji, il-
qsim tal-informazzjoni u l-iskambju tal-
metodi, l-istandards u l-aqwa prattiki; 

(d) jippromwovi n-netwerks u l-pjattaformi 
tal-kooperazzjoni trans-settorjali, inkluŜi 
interessi mill-industrija, partijiet interessati 
fil-qasam tar-riëerka, reājuni, awtoritajiet 
pubbliëi u NGOs; 

(d) jippromwovi n-netwerks u l-pjattaformi 
tal-kooperazzjoni transettorjali, inkluŜi 
rappreŜentanti tal-awtoritajiet pubbliëi 
lokali u reājonali, l-industrija, partijiet 
interessati fil-qasam tar-riëerka, ëittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soëjetà ëivili u 
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sieħba soëjali;  

(e) jiffaëilita l-iŜvilupp ta’ metodi u 
approëëi komuni; 

 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Skont l-għan stabbilit fl-Artikolu 2(aa) 
(strateāiji tal-baëiri tal-baħar), il-
Programm għandu: 

 (a) jappoāāja l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-istrateāiji integrati 
tal-baëiri tal-baħar fil-baëiri tal-baħar 
Ewropej kollha, filwaqt li jqis l-
ispeëifitajiet tal-baëiri tal-baħar u tas-
sottobaëiri tal-baħar, u tal-istrateāiji 
makroreājonali eŜistenti, u speëjalment 
dawk li fihom diāà hu stabbilit skambju 
ta' informazzjoni u esperjenza bejn id-
diversi pajjiŜi u jeŜistu strutturi 
multinazzjonali operattivi; 

 (b) jistimula u jsaħħaħ id-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost l-Istati Membri, 
ir-reājuni u l-partijiet interessati, ië-
ëittadini, l-organizzazzjonijiet tas-soëjetà 
ëivili u s-sieħba soëjali; 

 (c) jiffaëilita l-isfruttament tas-sinerāiji, 
il-qsim tal-informazzjoni u l-iskambju tal-
metodi, l-istandards u l-aqwa prattiki. 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 
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Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Skont l-għan stabbilit fl-Artikolu 2(b), 
il-Programm għandu jimmira li jrawwem l-
iŜvilupp ta’: 

2. Skont l-għan stabbilit fl-Artikolu 2(b) 
(għodod), il-Programm għandu: 

(a) ambjent komuni ta’ qsim tal-
informazzjoni għall-qasam marittimu tal-
UE li jippromwovi attivitajiet ta’ 
sorveljanza trans-settorjali u transkonfinali 
u jsaħħaħ l-uŜu sikur u mingħajr periklu 
tal-ispazju marittimu, billi jieħu 
f’kunsiderazzjoni l-iŜviluppi rilevanti tal-
linji politiëi settorjali fir-rigward tas-
sorveljanza u jikkontribwixxi, kif xieraq, 
għall-evoluzzjonijiet meħtieāa tagħhom; 

(a) jikkontribwixxi għall-iŜvilupp ta' 
ambjent komuni ta’ qsim tal-informazzjoni 
għall-qasam marittimu tal-UE li 
jippromwovi attivitajiet ta’ sorveljanza 
transettorjali u transkonfinali u jsaħħaħ l-
uŜu sikur, mingħajr periklu u li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent tal-ispazju 
marittimu, billi jieħu f’kunsiderazzjoni l-
iŜviluppi rilevanti tal-linji politiëi settorjali 
fir-rigward tas-sorveljanza; 

(b) Ippjanar tal-Ispazju Marittimu u 
āestjoni integrata taz-zoni kostali, li t-tnejn 
jipprovdu għodda fundamentali għall-
āestjoni bbaŜata fuq l-eko-sistema u l-
iŜvilupp sostenibbli taz-zoni marittimi u r-
reājuni kostali; 

(b) jiffaëilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri fil-qasam tal-ippjanar tal-ispazju 
marittimu, il-āestjoni integrata taz-zoni 
kostali u l-iŜvilupp tar-rabtiet bejn l-art u 
l-baħar, pereŜempju rigward l-iŜvilupp ta' 
miŜuri sperimentali u oħrajn li 
jikkombinaw il-āenerazzjoni tal-enerāija 
mir-riħ u t-trobbija tal-ħut; 

(c) data marittima komprensiva u 
aëëessibbli għall-pubbliku u baŜi ta’ 
għarfien ta’ kwalità għolja li tiffaëilita l-
qsim, l-uŜu mill-ādid u t-tixrid ta’ dawn id-
data fost diversi gruppi ta’ utenti u tiŜgura 
l-viŜwalizzazzjoni tal-informazzjoni 
marittima permezz ta’ għodod ibbaŜati fuq 
l-internet; 

(c) jikkontribwixxi għall-iŜvilupp ta' 
dejtabejŜ  marittima komprensiva u 
aëëessibbli għall-pubbliku u baŜi ta’ 
għarfien ta’ kwalità għolja li tiffaëilita l-
qsim, l-uŜu mill-ādid u t-tixrid ta’ dawn id-
data fost diversi gruppi ta’ utenti u tiŜgura 
l-viŜwalizzazzjoni tal-informazzjoni 
marittima permezz ta’ għodod ibbaŜati fuq 
l-internet, kulfejn dan ikun possibbli, bl-
uŜu ta' programmi diāà Ŝviluppati għal 
dak il-għan. 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fil-kuntest tal-objettiv stabbilit fl-
Artikolu 2(d) (ħarsien tal-ambjent u uŜu 
sostenibbli), il-Programm għandu: 

 (a) jikkontribwixxi għad-definizzjoni u l-
iŜvilupp tal-limiti tas-sostenibbiltà tal-
attivitajiet umani li jħallu impatt fuq l-
ambjent marittimu; 

 (b) jiffaëilita l-iŜvilupp ta' metodi u 
standards; 

 (c) jiffaëilita l-koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri u atturi oħrajn fl-
implimentazzjoni tal-approëë 
ekosistemiku u l-prinëipju tal-
prekawzjoni; 

 (d) jippromwovi azzjonijiet għall-
mitigazzjoni tal-effetti tal-bidla fil-klima 
fuq l-ambjent tal-baħar, tal-kosta u tal-
gŜejjer, b'enfasi partikolari fuq dawk l-
oqsma li huma aktar vulnerabbli f'dak ir-
rigward; 

 (e) jiffaëilita kundizzjonijiet aħjar għall-
ambjent tal-baħar u tal-kosta u jevita kif 
ukoll inaqqas it-tniāāis, inkluŜ l-iskart fil-
baħar; 

 (f) jikkontribwixxi għall-konservazzjoni 
tal-ekosistemi u tal-bijodiversità; 

 (g) jinkoraāāixxi r-riëerka għall-iskop tal-
valutazzjoni tal-istat attwali ta' ekosistemi 
mhedda, biex b'hekk jipprovdi baŜi għall-
ippjanar fil-livell reājonali u nazzjonali, u 
għall-finijiet ta' identifikazzjoni tad-
dgħufijiet leāiŜlattivi fir-rigward tas-sajd 
illegali, mhux irregolat u mhux 
irrapportat. 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Fi ħdan l-għan stabbilit fl-
Artikolu 2(da) (tkabbir, impjiegi, 
innovazzjoni), il-Programm għandu: 

 (a) jippromwovi inizjattivi għat-tkabbir u 
l-impjiegi fis-settur marittimu u fir-
reājuni kostali u u l-gŜejjer; 

 (b) jappoāāja t-taħriā, l-edukazzjoni u l-
pportunitajiet ta' karriera fil-
professjonijiet marittimi, bħat-taħriā 
vokazzjonali għal dawk responsabbli 
għall-bastimenti u t-tbaħħir; 

 (c) jappoāāja azzjonijiet sabiex il-
professjonijiet marittimi jsiru iktar 
attraenti u biex titħeāāeā il-mobilità taŜ-
ŜgħaŜagħ fis-setturi marittimi; 

 (d) irawwem ir-riëerka u l-iŜvilupp fit-
tekonoloāija ħadra u l-promozzjoni 
tagħha, fis-sorsi ta' enerāija mill-baħar li 
jiāāeddu, trasport marittimu aħdar u 
trasport marittimu fuq distanzi qosra; 

 (e) miŜuri ta' appoāā għall-iŜvilupp u l-
promozzjoni ta' strateāija għat-turiŜmu 
fil-kosta, marittimu u fil-gŜejjer; 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafi 3 u 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Skont l-għan stabbilit fl-Artikolu 2(e) u 
filwaqt li jikkomplimenta l-linji politiëi 
settorjali, il-Programm għandu jimmira li 
jtejjeb u jŜid il-kooperazzjoni għall-
azzjonijiet trans-settorjali integrati ma’: 

3. Skont l-għan stabbilit fl-Artikolu 2(e) 
(dimensjoni internazzjonali), il-Programm 
għandu: 
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 (a) irawwem governanza marittima 
internazzjonali u kooperazzjoni ma' 
pajjiŜi terzi bbaŜati fuq l-istat tad-dritt 
permezz tal-promozzjoni ta' adeŜjoni 
globali għall-UNCLOS; 

 (aa) jippromwovi l-iffirmar, ir-ratifika u l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali. 

 (b) jikkomplementa l-politiki settorjali 
billi jtejjeb il-kooperazzjoni permezz tal-
iskambju tal-aqwa prattiki u jŜid id-
djalogu fil-livell internazzjonali fil-fora 
kompetenti fejn ikun neëessarju u xieraq; 

 (c) iŜid il-kooperazzjoni għall-azzjonijiet 
transettorjali integrati ma': 

(a) pajjiŜi terzi, inkluŜi dawk bi fruntieri 
ma’ baëir tal-baħar Ewropew, 

– pajjiŜi terzi, b'mod partikolari dawk bi 
fruntieri ma’ baëir tal-baħar Ewropew, 

(b) atturi f'pajjiŜi terzi,  – fejn neëessarju u xieraq, atturi oħra 
f'pajjiŜi terzi, bħal awtoritajiet reājonali, 
korpi tar-riëerka, NGOs u negozji;  

(c) imsieħba u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, b’mod partikolari fir-
rigward tal-impenji internazzjonali ta’ 
restawr tal-ekosistema u ftehimiet 
pertinenti oħrajn; 

– sħab, organizzazzjonijiet u strumenti 
internazzjonali, b’mod partikolari fir-
rigward tal-impenji internazzjonali ta’ 
restawr tal-ekosistema u ftehimiet 
pertinenti oħrajn, 

4. L-għanijiet speëifiëi stabbiliti fil-
paragrafu 3 għandhom jiāu segwiti skont 
l-għanijiet speëifiëi stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 u b’koerenza mal-
istrumenti ta’ kooperazzjoni tal-UE, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-għanijiet tal-
istrateāiji ta’ Ŝvilupp nazzjonali u 
reājonali. 

Dawn l-għanijiet operattivi għandhom jiāu 
segwiti b’koerenza mal-istrumenti ta’ 
relazzjonijiet esterni u ta' adeŜjoni tal-UE, 
billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-għanijiet 
tal-istrateāiji ta’ Ŝvilupp nazzjonali u 
reājonali. L-applikazzjoni ta' standards 
ambjentali f'pajjiŜi terzi li huma talanqas 
ekwivalenti għal dawk applikabbli fl-
Unjoni għandhom ikunu mħeāāa. 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 



 

 
 PE472.768/ 17 

 MT 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Fil-qafas tal-għan stabbilit fl-
Artikolu 2(eb) (viŜibbiltà), il-Programm 
għandu jappoāāja għodod għat-tixrid ta' 
informazzjoni u l-komunikazzjoni tagħha 
lill-partijiet interessati pubbliëi u privati 
dwar l-approëë integrat għall-kwistjonijiet 
marittimi. 

Āustifikazzjoni 

L-istruttura tal-għanijiet āenerali għandha tippermetti attribuzzjoni ëara tal-għanijiet 
operattivi għal għan āenerali. L-għanijiet operattivi għandhom ikunu iktar speëifiëi. 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. Sabiex jitqiesu l-iŜviluppi mhux 
previsti meta jiāi adottat dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tista' 
temenda dan l-Artikolu permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 13, u suāāett 
għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 
13a u 13b. 

Āustifikazzjoni 

L-għanijiet operattivi għandhom ikunu dettaljati u speëifiëi, iŜda hemm bŜonn ta' ëertu 
flessibilità. Għalhekk għandu jkun hemm il-possibilità li jiāu mmodifikati matul il-perjodu ta' 
implimentazzjoni. Peress li l-għanijiet operattivi huma elementi mhux essenzjali ta' dan l-att 
leāiŜlattiv li huma ta' applikazzjoni āenerali, għandu jiāi applikat l-Artikolu 290 tat-TFUE 
dwar l-atti ddelegati. 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Programm jista’ jipprovdi assistenza Il-Programm jista’ jipprovdi assistenza 
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finanzjarja għall-azzjonijiet skont l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3, bħal: 

finanzjarja għat-tipi ta' azzjonijiet li āejjin 
skont l-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3: 

(a) studji u programmi kooperattivi; (a) studji, riëerka u programmi 
kooperattivi operattivi, inkluŜi programmi 
ta' edukazzjoni, ta' taħriā u taħriā mill-
ādid professjonali; 

(b) informazzjoni pubblika u l-qsim tal-
aqwa prassi, tqajjim ta’ kuxjenza u 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni u 
disseminazzjoni assoëjati, inkluŜi 
avvenimenti u kampanji ta’ pubbliëità, u l-
iŜvilupp u l-manutenzjoni tal-websajts; 

(b) informazzjoni pubblika u l-qsim tal-
aqwa prassi, tqajjim ta’ kuxjenza u 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni u 
disseminazzjoni assoëjati, inkluŜi 
avvenimenti u kampanji ta’ pubbliëità, u l-
iŜvilupp u l-manutenzjoni tal-websajts u ta' 
netwerks u baŜijiet tad-data soëjali 
rilevanti; 

(c) konferenzi, seminars, workshops, u fora 
tal-partijiet interessati; 

(c) konferenzi, seminars, workshops, fora 
tal-partijiet interessati u attivitajiet ta' 
taħriā għall-gruppi professjonali rilevanti; 

(d) il-ābir, il-monitoraāā, il-
viŜwalizzazzjoni u l-iŜgurar tal-aëëess 
pubbliku għal ammont sinifikanti ta’ data, 
l-aqwa prassi u database fuq proāetti 
reājonali ffinanzjati mill-Unjoni, inkluŜ, 
fejn xieraq, permezz ta’ segretarjat għal 
wieħed jew aktar minn dawn l-għanijiet; 

(d) il-ābir, il-monitoraāā, il-
viŜwalizzazzjoni u l-iŜgurar tal-aëëess 
pubbliku għal ammont sinifikanti ta’ data, 
l-aqwa prassi u dejtabejŜis fuq proāetti 
reājonali ffinanzjati mill-Unjoni, inkluŜ, 
fejn xieraq, permezz ta’ segretarjat għal 
wieħed jew aktar minn dawn l-għanijiet, 
filwaqt li tingħata prijorità lil dawk il-
proāetti li jikkonëernaw il-ābir u l-
ipproëessar ta’ data bi qbil ma’ standards 
uniformi komuni; 

(e) azzjonijiet relatati ma’ għodod 
trasversali, inkluŜi proāetti b’test. 

(e) azzjonijiet relatati ma’ għodod 
trasversali, inkluŜi proāetti b’test. 

Āustifikazzjoni 

Il-lista ta' tipi possibbli ta' azzjonijiet għandha tkun eŜawrjenti. 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-assistenza finanzjarja taħt il-
Programm tista’ tingħata lil persuni 
naturali jew legali, kemm jekk irregolata 
minn liāi privata jew minn liāi pubblika, 
inkluŜi aāenziji tal-Unjoni. 

1. L-assistenza finanzjarja taħt il-
Programm tista’ tingħata lil persuni 
naturali jew legali, kemm jekk irregolata 
minn liāi privata jew minn liāi pubblika. . 
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Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Programm għandu jkun ta' 
benefiëëju għall-Istati Membri u għall-
partijiet interessati tagħhom. 

Āustifikazzjoni 

B'konformità mal-għan primarju kif propost biex jiddaħħal fl-Artikolu 1, it-tkabbir fl-Unjoni 
għandu jkun prijorità filwaqt li l-pajjiŜi terzi u l-partijiet interessati f'pajjiŜi terzi m'għandhomx 
ikunu eskluŜi mil-lista ta' benefiëjarji possibbli.  

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-Programm jistgħu jibbenifikaw 
pajjiŜi terzi, partijiet interessati fil-pajjiŜi 
terzi u organizzazzjonijiet jew korpi 
internazzjonali li jsegwu wieħed jew aktar 
mill-għanijiet āenerali u speëifiëi stabbiliti 
fl-Artikoli 2 u 3. 

2. Mill-Programm jistgħu jibbenifikaw 
pajjiŜi terzi, partijiet interessati fil-pajjiŜi 
terzi u organizzazzjonijiet, NGOs jew 
korpi oħra internazzjonali li jsegwu 
wieħed jew aktar mill-għanijiet āenerali u 
operattivi stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3, skont 
il-punt (e) tal-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3). 

Āustifikazzjoni 

B'konformità mal-għan primarju kif propost biex jiddaħħal fl-Artikolu 1, it-tkabbir fl-Unjoni 
għandu jkun prijorità filwaqt li l-pajjiŜi terzi u l-partijiet interessati f'pajjiŜi terzi m'għandhomx 
ikunu eskluŜi mil-lista ta' benefiëjarji possibbli.  

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-eliāibbiltà għall-parteëipazzjoni fi 
proëedura għandha tiāi speëifikata fis-sejħa 
għall-proposti jew is-sejħa għall-offerti 

3. L-eliāibbiltà għall-parteëipazzjoni fi 
proëedura għandha tiāi definita fil-
programm ta' ħidma u speëifikata fis-
sejħa għall-proposti jew is-sejħa għall-
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rilevanti. offerti rilevanti. 

Āustifikazzjoni 

Id-definizzjonijiet tal-eliāibbiltà huma regoli ta' applikazzjoni āenerali li jissupplementaw dan 
l-att leāiŜlattiv. Għalhekk għandhom jiāu stabbiliti permezz ta' atti ddelegati. 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proëeduri ta’ implimentazzjoni Programmi ta' Ħidma 

1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
Programm skont ir-Regolament 
Finanzjarju. 

 

2. Sabiex timplimenta l-Programm, il-
Kummissjoni għandha, skont l-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3, tadotta l-
programmi ta’ ħidma annwali skont il-
proëedura msemmija fl-Artikolu 13(2). 

2. Bħala qafas għall-implimentazzjoni tal-
Programm, il-Kummissjoni għandha, 
skont l-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3, 
tadotta programm ta’ ħidma wieħed jew 
bosta għal perjodi xierqa permezz ta’ atti 
ddelegati skont it-termini tal-Artikolu 13 u 
suāāett għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
13a u 13b. 

3. Fir-rigward tal-għotjiet, il-programm ta’ 
ħidma annwali għandu jistabbilixxi fid-
dettall: 

3. Fir-rigward tal-għotjiet, il-programmi 
ta’ ħidma għandhom jistabbilixxu fid-
dettall: 

(a) il-prijoritajiet tas-sena, l-għanijiet li 
għandhom jiāu ssodisfati u r-riŜultati 
previsti bl-approprjazzjonijiet awtorizzati 
għas-sena finanzjarja; 

(a) il-prijoritajiet tal-perjodu, l-għanijiet li 
għandhom jiāu ssodisfati u r-riŜultati 
previsti bl-approprjazzjonijiet awtorizzati 
għal kull sena finanzjarja; 

(b) it-titoli u s-suāāett tal-azzjonijiet; (b) it-titoli u s-suāāett tal-azzjonijiet; 

(c) il-modalitajiet ta’ implimentazzjoni; (c) il-modalitajiet ta’ implimentazzjoni; 

(d) il-kriterji essenzjali tal-għaŜla u l-
aāāudikazzjoni li għandhom jintuŜaw biex 
jintgħaŜlu l-proposti; 

(d) il-kriterji essenzjali tal-għaŜla u l-
aāāudikazzjoni li għandhom jintuŜaw biex 
jintgħaŜlu l-proposti; 

(e) jekk rilevanti, ië-ëirkostanzi li 
jiāāustifikaw l-aāāudikazzjoni ta’ għotja 
mingħajr sejħa għall-proposti fuq il-baŜi 
ta’ waħda mill-eëëezzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 168 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, EURATOM) 
Nru 2342/2002; 

 

(f) il-baāit massimu u r-rata massima (f) il-baāit massimu u r-rata massima 
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possibbli ta’ kofinanzjament għal kull 
azzjoni u, jekk ikunu previsti rati differenti, 
il-kriterji li għandhom jiāu segwiti għal 
kull rata; 

possibbli ta’ kofinanzjament għal kull 
azzjoni u, jekk ikunu previsti rati differenti, 
il-kriterji li għandhom jiāu segwiti għal 
kull rata; 

(g) l-iskeda ta’ Ŝmien tas-sejħiet għall-
proposti. 

(g) l-iskeda ta’ Ŝmien tas-sejħiet għall-
proposti. 

4. Fir-rigward tal-kuntratti ta’ akkwisti 
pubbliëi, il-programm annwali għandu 
jistabbilixxi fid-dettall: 

4. Fir-rigward tal-kuntratti ta’ akkwisti 
pubbliëi, il-programmi ta’ ħidma 
għandhom jistabbilixxu fid-dettall: 

(a) it-titoli u s-suāāett tal-azzjonijiet; (a) it-titoli u s-suāāett tal-azzjonijiet; 

(b) il-baāit massimu għal kull azzjoni; (b) il-baāit massimu għal kull azzjoni; 

(c) l-għan tal-azzjonijiet; (c) l-għan tal-azzjonijiet; 

(d) il-modalitajiet ta’ implimentazzjoni; (d) il-modalitajiet ta’ implimentazzjoni; 

(e) il-kwadru ta’ Ŝmien indikattiv għat-
tnedija tal-proëeduri ta’ akkwisti. 

(e) il-kwadru ta’ Ŝmien indikattiv għat-
tnedija tal-proëeduri ta’ akkwisti. 

5. L-azzjonijiet taħt l-Artikolu 9 ma 
għandhomx jiāu koperti mill-programm 
ta’ ħidma annwali. 

5. L-azzjonijiet taħt l-Artikolu 9 ma 
għandhomx jiāu koperti mill-programmi 
ta’ ħidma. 

Āustifikazzjoni 

L-elementi elenkati huma regoli ta' applikazzjoni āenerali li jissupplementaw dan l-att 
leāiŜlattiv. Għalhekk għandhom jiāu stabbiliti permezz ta' atti ddelegati. Peress li t-tul ta' dan 
il-programm huwa ta' sentejn u nofs biss, il-Kummissjoni m'għandhiex tkun limitata għal 
programmar annwali jekk ikun hemm perjodi ta' programmar iktar xierqa. 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-riŜorsi baāitarji allokati għall-
Programm għandhom jiddaħħlu fl-
approprjazzjonijiet annwali tal-baāit 
āenerali tal-Unjoni Ewropea. L-
approprjazzjonijiet annwali disponibbli 
għandhom jiāu awtorizzati mill-awtorità 
baāitarja fi ħdan il-limiti tal-qafas 
finanzjarju. 

2. Ir-riŜorsi baāitarji allokati għall-
Programm għandhom jiddaħħlu fl-
approprjazzjonijiet annwali tal-baāit 
āenerali tal-Unjoni Ewropea. L-
approprjazzjonijiet annwali disponibbli kif 
ukoll in-nomenklatura xierqa għandhom 
jiāu awtorizzati mill-awtorità baāitarja fi 
ħdan il-limiti tal-qafas finanzjarju attwali, 
mingħajr ma tkun perikolata l-
implimentazzjoni ta’ programmi u 
attivitajiet attwali, u b’hekk tiāi evitata r-
riallokazzjoni fi ħdan l-intestatura 
rilevanti tal-qafas finanzjarju attwali. 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. 2b. Ir-riŜorsi baāitarji allokati għall-
programm huma meħuda mill-marāini 
disponibbli taħt l-intestatura 2 tal-qafas 
finanzjarju multiannwali 2007-2013, bla 
ħsara għad-deëiŜjoni tal-awtorità 
baāitarja. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 8a 

 Oqsma ta' infiq għal objettivi varji 

 Il-pakkett finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 
8 għandu jiāi allokat għall-oqsma li āejjin 
permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 
13, u suāāett għall-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 13a u 13b: 

 (a) governanza marittima integrata u 
attivitajiet marbuta mal-baëiri tal-baħar; 

 (b)  għodda għall-iŜvilupp ta' politika 
marittima integrata; 

 (c) promozzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-politika marittima 
integrata u Ŝ-Ŝieda fil-viŜibilità tal-Ewropa 
marittima; 

 (d) id-definizzjoni tal-limiti sostenibbli fir-
rigward tal-attivitajiet marittimi permezz 
tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Istrateāija 
Marittima, kif ukoll tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, ħolqien ta' impjiegi u 
innovazzjoni. 
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Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi l-
oħrajn kollha meħtieāa biex tivverifika li 
l-azzjonijiet iffinanzjati jitwettqu kif 
suppost u b’konformità mad-
dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u r-
Regolament Finanzjarju. 

6. Il-Kummissjoni tivverifika li l-
azzjonijiet iffinanzjati jitwettqu kif 
suppost, ikunu konsistenti ma' miŜuri 
stabbiliti fil-politiki u l-istrumenti għal 
setturi oħra u b’konformità mad-
dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u r-
Regolament Finanzjarju. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Valutazzjoni Rappurtar, valutazzjoni u estensjoni 

 Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikunu infurmati b'mod 
regolari u fil-pront dwar il-ħidma tal-
Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport ta’ valutazzjoni ex-post lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diëembru 2014. 

Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill  

 (a) rapport ta' progress sa mhux aktar 
tard mill-31 ta' Diëembru 2012. Ir-rapport 
ta' progress għandu jinkludi valutazzjoni 
tal-impatt tal-Programm fuq politiki oħra 
tal-Unjoni. 

 (b) rapport ta' valutazzjoni ex post sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diëembru 2014. 

 Il-Kummissjoni għandha tressaq, jekk 
ikun xieraq, proposta leāiŜlattiva dwar l-
estensjoni tal-Programm wara l-2013 
b'pakkett finanzjarju xieraq. 

Āustifikazzjoni 

Ir-rappurtar huwa element ewlieni ta' implimentazzjoni responsabbli u għandu jissaħħaħ. 
Hemm bŜonn ta' rapport ta' progress qabel proposta leāiŜlattiva possibbli għal programm ta' 
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politika marittima integrata sussegwenti. 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kumitat Konsultattiv L-eŜerëizzju tad-delega 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat Konsultattiv fit-twaqqif tal-
programmi ta’ ħidma annwali previsti fl-
Artikolu 7(2). 

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3(4c), fl-Artikolu 7 
u fl-Artikolu 8a għandha tingħata lill-
Kummissjoni għall-perjodu msemmi fl-
Artikolu 8(1). 

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 3 u l-Artikolu 7 tad-
DeëiŜjoni 1999/468/KE, wara li jiāu 
kkunsidrati d-dispoŜizzjonijiet tal-
Artikolu 8 tagħha. 

2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill. 

 3. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni suāāett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 13a u 
13b. 

Āustifikazzjoni 

L-atti leāislattivi għandhom jistabbilixxu espressament il-kondizzjonijiet li għalihom tkun 
suāāetta d-delega tas-setgħat. 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 

 Revoka tad-delegazzjoni 

 1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(4b) u fl-Artikolu 7(2) tista’ tiāi 
rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

 2. L-istituzzjoni li tibda proëedura interna 
sabiex jiāi deëiŜ jekk hijiex bi ħsiebha 
tirrevoka d-delega ta’ setgħa għandha 
tfittex li tgħarraf lill-istituzzjoni l-oħra u 
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lill-Kummissjoni fi Ŝmien raāonevoli 
qabel ma tittieħed id-deëiŜjoni aħħarija, 
filwaqt li tindika s-setgħat delegati li 
jistgħu jkunu soāāetti għal revoka u r-
raāunijiet possibbli għal revoka. 

 3. Id-deëiŜjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tal-poter speëifikata f’dik id-
deëiŜjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
minnufih jew f’data iktar tard speëifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità 
tal-atti delegati li diāà jkunu fis-seħħ. 
Għandha tkun ippubblikata f'Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

Āustifikazzjoni 

L-atti leāislattivi għandhom jistabbilixxu espressament il-kondizzjonijiet li għalihom tkun 
suāāetta d-delega tas-setgħat. 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13b 

 Oāāezzjonijiet għal atti delegati 

 1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joāāezzjonaw għal att delegat fi 
Ŝmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu għandu jiāi estiŜ 
b’xahrejn. 

 2. Jekk, meta jiskadi l-perjodu, imsemmi 
fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew 
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oāāezzjonaw 
għall-att delegat, dan għandu jiāi 
ppubblikat f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni 
Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-
data ddikjarata fih. L-att iddelegat jista' 
jiāi ppubblikat f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel 
ma jiskadi dak il-perjodu jekk il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni 
bl-intenzjoni tagħhom li ma 
joāāezzjonawx. 
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 3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joāāezzjonaw għall-att delegat fil-
limitu ta' Ŝmien imsemmi fil-paragrafu 1, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toāāezzjona għandha 
tiddikjara r-raāunijiet tal-oāāezzjoni 
għall-att delegat. 

Āustifikazzjoni 

L-atti leāislattivi għandhom jistabbilixxu espressament il-kondizzjonijiet li għalihom tkun 
suāāetta d-delega tas-setgħat. 
 
 
 


