
 

AM\1096779MT.doc  PE596.861v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

1.6.2016 A8-0165/1 

Emenda  1 

Cristian Dan Preda, rapporteur 

 

Rapport A8-0165/2016 

Cristian Dan Preda 

Ir-rapport 2015 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp 

2015/2317(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jiddispjaċih mill-fatt li għalkemm il-

valutazzjonijiet tal-impatt jirrappreżentaw 

għodda importanti għall-kisba tal-koerenza 

tal-politiki għall-iżvilupp, il-

valutazzjonijiet ta' impatti tal-iżvilupp 

għadhom ftit u ma jindirizzawx kif jixraq l-

impatt potenzjali fuq il-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jittama li l-Pakkett ta' 

Regolamentazzjoni Aħjar u l-Linji Gwida 

tiegħu se jtejbu din is-sitwazzjoni billi 

jqisu l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem 

fil-valutazzjonijiet tal-impatt kollha u billi 

jsaħħu t-trasparenza; Jistieden lill-

Kummissjoni tikkonsulta b'mod 

sistematiku lill-organizzazzjonijiet tad-

drittijiet tal-bniedem fi stadju bikri tal-

proċess tat-tfassil tal-politiki u biex idaħħal 

fis-seħħ salvagwardji u mekkaniżmi aktar 

b'saħħithom sabiex jinħoloq bilanċ aħjar 

tar-rappreżentanza tal-partijiet 

ikkonċernati; jilqa' l-konsultazzjoni 

pubblika dwar il-pjan direzzjonali, li toffri 

opportunitajiet għall-partijiet ikkonċernati 

esterni, inklużi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw 

u s-soċjetà ċivili, biex jagħtu l-opinjonijiet 

tagħhom u jipparteċipaw b'mod attiv; 

jemmen li jeħtieġ li jsiru valutazzjonijiet 

ex-post aktar sistematiċi matul l-

implimentazzjoni tal-politika tal-UE; 

10. Jiddispjaċih mill-fatt li għalkemm il-

valutazzjonijiet tal-impatt jirrappreżentaw 

għodda importanti għall-kisba tal-koerenza 

tal-politiki għall-iżvilupp, il-

valutazzjonijiet ta' impatti tal-iżvilupp 

għadhom ftit u ma jindirizzawx kif jixraq l-

impatt potenzjali fuq il-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jittama li l-Pakkett ta' 

Regolamentazzjoni Aħjar u l-Linji Gwida 

tiegħu se jtejbu din is-sitwazzjoni billi 

jqisu l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem 

fil-valutazzjonijiet tal-impatt kollha u billi 

jsaħħu t-trasparenza; Jistieden lill-

Kummissjoni tikkonsulta b'mod 

sistematiku lill-organizzazzjonijiet tad-

drittijiet tal-bniedem fi stadju bikri tal-

proċess tat-tfassil tal-politiki u biex idaħħal 

fis-seħħ salvagwardji u mekkaniżmi aktar 

b'saħħithom sabiex jinħoloq bilanċ aħjar 

tar-rappreżentanza tal-partijiet 

ikkonċernati; jilqa' l-konsultazzjoni 

pubblika dwar il-pjan direzzjonali li 

għandha l-għan li tiddetermina r-riżultat 

u l-impatt tal-koerenza tal-politiki għall-

iżvilupp fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
li toffri opportunitajiet għall-partijiet 

ikkonċernati esterni, inklużi l-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw u s-soċjetà ċivili, biex jagħtu l-

opinjonijiet tagħhom u jipparteċipaw 

b'mod attiv; barra minn hekk, jilqa' l-fażi 

fuq il-post tal-pjan direzzjonali u l-istudji 

tal-każijiet, li jistgħu jikkontribwixxu 

effettivament għal evalwazzjoni eżatta tal-
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impatt tal-koerenza tal-politiki għall-

iżvilupp; jemmen li jeħtieġ li jsiru 

valutazzjonijiet ex-post aktar sistematiċi 

matul l-implimentazzjoni tal-politika tal-

UE; 

Or. en 


