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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Azzjonijiet relatati mal-prodott 

b'rabta mal-armi tal-qerda tal-massa u t-

teknoloġiji tat-testati relatati, azzjonijiet 

relatati mal-prodott b'rabta mal-armi u l-

munizzjonijiet ipprojbiti, l-armi li 

mhumiex konformi mad-dritt umanitarju 

internazzjonali bħall-munizzjonijiet 

dispersivi b'konformità mal-Konvenzjoni 

dwar il-Munizzjonijiet Dispersivi, il-mini 

tal-art kontra l-persunal b'konformità 

mal-Konvenzjoni fuq il-Projbizzjoni tal-

Użu, il-Kumulazzjoni, il-Produzzjoni u t-

Trasferiment ta' Mini Kontra l-Persunal u 

fuq id-Distruzzjoni tagħhom, l-armi 

inċendjarji b'konformità mal-

Protokoll III tal-Konvenzjoni fuq l-Użu 

ta' Ċerti Armi Konvezjonali, kif ukoll l-

armi kompletament awtonomi li 

jippermettu li jsiru attakki mingħajr 

kontroll uman fuq id-deċiżjonijiet dwar il-

bersalji u l-attakki m'għandhomx ikunu 

eliġibbli. 

 Azzjonijiet relatati mal-prodott b'rabta 

ma' armi ħfief u ta' kalibru żgħir, meta 

jiġu żviluppati prinċipalment għal finijiet 

ta' esportazzjoni, mhumiex eliġibbli. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Huwa ta' importanza strateġika li l-Fond Ewropew għad-Difiża, u l-komponent tal-iżvilupp tiegħu, ir-

regolament EDIDP ma jikkontribwix għat-teknoloġija militari inumana jew ipprojbita 

internazzjonalment. Bl-istess mod, l-iskop tar-regolament m'għandux ikun li tiżdied l-esportazzjoni tal-

armi Ewropej. B'mod partikolari, il-finanzjament ta' azzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għall-

esportazzjoni ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir għandu jiġi evitat. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 B'rabta mar-riżultati ġġenerati mill-

benefiċjarji li jkun irċevew finanzjament 

mill-Programm, il-Kummissjoni għandha 

tkun notifikata bi kwalunkwe trasferiment 

ta' sjieda jew għotja ta' liċenzja lil pajjiżi 

terzi jew entitajiet ta' pajjiż terz. Tali 

trasferiment ta' sjieda jew għoti ta' 

liċenzji m'għandux imur kontra l-objettivi 

ta' dan ir-Regolament kif stabbiliti fl-

Artikolu 2 u t-tmien kriterji tal-Pożizzjoni 

Komuni 2008/944/PESK, inkella jkun 

jeħtieġ rimborż tal-finanzjament 

ipprovdut taħt il-Programm. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-teknoloġija militari appoġġata finanzjarjament mill-Unjoni ma tistax tiġi esportata bi ksur tal-għanijiet 

tal-Programm u tat-tmien kriterji tal-Unjoni għall-esportazzjoni tal-armi. Dan japplika għal-liċenzji tal-

esportazzjoni u l-produzzjoni liċenzjata f'pajjiżi terzi. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Permezz ta' att ta' 

implimentazzjoni, il-Kummissjoni 

għandha tadotta programm ta' ħidma 

pluriennali għall-perjodu tal-Programm. 

Dan l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi 

adottat skont il-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 16(2). Dan il-

programm ta' ħidma għandu jkun konformi 

mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2. 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 16a li jistabbilixxu programm ta' 

ħidma ta' sentejn għall-perjodu tal-

Programm. Dan il-programm ta' ħidma 

għandu jkun konformi mal-għanijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 2. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Parlament Ewropew, bħala koleġiżlatur ta' dan il-Programm u wieħed miż-żewġ awtoritajiet baġitarji 

tal-Unjoni, jeħtieġ li jkun jista' jgħid tiegħu dwar il-programm ta' ħidma ta' sentejn. Carte blanche għall-

Fond Ewropew għad-Difiża u l-komponent EDIDP tiegħu hija inaċċettabbli. Il-membri eletti b'mod 

demokratiku tal-Parlament għandu jkollhom id-dritt jiskrutinizzaw x'qed isir bil-baġit tal-Unjoni f'qasam 

daqhekk sensittiv bħall-kooperazzjoni fl-industrija tad-difiża. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi 

assistita minn kumitat. Dan il-kumitat 

għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. L-

Aġenzija Ewropea tad-Difiża għandha tiġi 

mistiedna bħala osservatur. 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi 

assistita minn kumitat. Dan il-kumitat 

għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. L-

Aġenzija Ewropea tad-Difiża u 

rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, 

tas-soċjetà ċivili u tas-settur akkademiku 

għandhom jiġu mistiedna bħala 

osservaturi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi ggarantita t-trasparenza, huwa ta' importanza kruċjali li s-soċjetà ċivili, l-akkademiċi u l-

membri parlamentari jitħallew josservaw il-ħidma tal-kumitat tal-Programm. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi Grupp Konsultattiv iffurmat 

minn esperti indipendenti, akkademiċi u 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 

jagħti pariri lill-Kumitat b'mod partikolari 

dwar il-kompatibbiltà tat-teknoloġija 

appoġġata minn dan il-Programm fid-

dawl tal-obbligi morali, etiċi u tad-dritt 

internazzjonali kemm tal-Unjoni kif ukoll 

tal-Istati Membri tagħha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li dan il-programm tal-Unjoni jkun konformi ma' normi internazzjonali, iżda anke ma' 

kriterji etiċi u morali. Grupp konsultattiv magħmul minn esperti indipendenti mis-soċjetà ċivili u mis-

settur akkademiku biex jagħti pariri lill-Kumitat jista' jgħin biex tali kunsiderazzjonijiet jitqiesu fit-

tħejjija ta', u meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar, il-Programm ta' ħidma u l-azzjonijiet individwali u t-

teknoloġiji li għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni. 

 


