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Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni jenħtieġ li tkun soġġetta għal 

kundizzjonijiet ta' politika ekonomika, li 

jiġu stabbiliti f'Memorandum ta' Qbil. 

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni u għal 

raġunijiet ta' effiċjenza, jenħtieġ li l-

Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tinnegozja dawn il-kundizzjonijiet mal-

awtoritajiet Ukreni taħt is-superviżjoni tal-

kumitat tar-rappreżentanti tal-Istati Membri 

skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Skont dan ir-Regolament, bħala regola 

ġenerali jenħtieġ li tapplika l-proċedura 

konsultattiva fil-każijiet kollha ħlief kif 

previst f'dan ir-Regolament. Meta jiġi 

kkunsidrat l-impatt potenzjalment 

importanti tal-assistenza ta' aktar minn 

EUR 90 miljun, huwa xieraq li l-proċedura 

ta' eżaminazzjoni tintuża għal 

operazzjonijiet li jeċċedu dak il-limitu 

minimu. Meta jitqies l-ammont ta' 

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni lill-

Ukrajna, jenħtieġ li l-proċedura ta' eżami 

tapplika għall-adozzjoni tal-Memorandum 

ta' Qbil, jew għal kwalunkwe tnaqqis, 

suspensjoni jew tħassir tal-assistenza, 

(23) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni jenħtieġ li tkun soġġetta għal 

kundizzjonijiet li ma jipperikolawx l-

istabbiltà soċjoekonomika tal-pajjiż, li 

jfittxu li jiġġieldu l-faqar u jiġġeneraw l-

impjieg, u li jnaqqsux l-aċċess tal-

popolazzjoni għall-kura tas-saħħa u l-

enerġija. Dawk il-kundizzjonijiet jenħtieġ 
li jiġu stabbilti f'Memorandum ta' Qbil 

inklużi l-kriterji ta' kejl. Sabiex jiġu 

żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-

implimentazzjoni u għal raġunijiet ta' 

effiċjenza, jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tinnegozja dawn il-

kundizzjonijiet mal-awtoritajiet Ukreni bi 

qbil ma' dak li hu stipulat mill-Parlament 

Ewropew u wara konsultazzjonijiet mal-

partijiet interessati u mal-imsieħba soċjali 

Ukreni u taħt is-superviżjoni tal-kumitat 

tar-rappreżentanti tal-Istati Membri skont 

ir-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-eżitu 

ta' dawk in-negozjati jenħtieġ li jiġu 

kkomunikati mingħajr dewmien lill-

Parlament Ewropew. Skont dan ir-

Regolament, bħala regola ġenerali jenħtieġ 

li tapplika l-proċedura konsultattiva fil-

każijiet kollha ħlief kif previst f'dan ir-

Regolament. Meta jiġi kkunsidrat l-impatt 

potenzjalment importanti tal-assistenza ta' 

aktar minn EUR 90 miljun, huwa xieraq li 

l-proċedura ta' eżaminazzjoni tintuża għal 

operazzjonijiet li jeċċedu dak il-limitu 
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minimu. Meta jitqies l-ammont ta' 

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni lill-

Ukraina, il-proċedura ta' eżami għandha 

tapplika għall-adozzjoni tal-Memorandum 

ta' Qbil, jew għal kwalunkwe tnaqqis, 

suspensjoni jew tħassir tal-assistenza, 

Or. en 
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Artikolu 2 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Prekundizzjoni għall-għoti tal-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha tkun li l-Ukrajna tirrispetta l-

mekkaniżmi demokratiċi effettivi – inkluża 

sistema parlamentari multipartitika – u l-

istat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett lejn 

id-drittijiet tal-bniedem. 

1. Prekundizzjoni għall-għoti tal-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha tkun li l-Ukrajna tirrispetta l-

mekkaniżmi demokratiċi effettivi – inkluża 

sistema parlamentari multipartitika – u l-

istat tad-dritt, u tiggarantixxi l-protezzjoni 

tal-libertà tal-espressjoni u r-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem. Qabel l-iżborż tat-

tieni porzjon, għandu jiġi vverifikat, 

b'mod partikolari il-grad ta' 

implimentazzjoni tal-objettivi speċifiċi 

maqbula tal-assistenza makrofinanzjarja 

tal-Unjoni rigward it-tisħiħ tal-effiċjenza, 

it-trasparenza u r-responsabbiltà fis-

sistemi tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi fl-

Ukrajna, sabiex jiġu miġġielda l-

korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, u l-evażjoni 

tat-taxxa, jiġu żgurati l-governanza u s-

superviżjoni tas-settur finanzjarju u 

bankarju, kif ukoll riformi strutturali 

soċjalment responsabbli li jkollhom l-

għan li jappoġġaw tkabbir sostenibbli u 

inklużiv, il-ħolqien tal-impjieg, il-

provvista kontinwa ta' servizzi bażiċi 

għall-popolazzjoni u l-konsolidament 

fiskali. Kemm it-twettiq tal-

prekundizzjonijiet kif ukoll il-kisba ta' 

dawk l-objettivi għandhom jiġu 

mmonitorjati regolarment mill-

Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna u rrapportati lura 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
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Artikolu 2 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Prekundizzjoni għall-għoti tal-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha tkun li l-Ukrajna tirrispetta l-

mekkaniżmi demokratiċi effettivi – inkluża 

sistema parlamentari multipartitika – u l-

istat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett lejn 

id-drittijiet tal-bniedem. 

1. Prekundizzjoni għall-għoti tal-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha tkun li l-Ukrajna tissodisfa l-

kundizzjonijiet marbutin mal-programmi 

preċedenti u futuri tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-ġejjieni, 

partikolarment dawk relatati mal-ġlieda 

kontra l-korruzzjoni, tirrispetta l-

mekkaniżmi demokratiċi effettivi – inkluża 

sistema parlamentari multipartitika – u l-

istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, il-

pluraliżmu tal-midja, u tiggarantixxi r-

rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem, inkluż 

ir-rispett għall-minoranzi nazzjonali. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1 a. Il-Memorandum ta' Qbil bejn l-

Unjoni Ewropea u l-Ukrajna għandu 

għaldaqstant jistipula bħala 

prekundizzjonijiet għall-iżborż tal-

pagamenti fl-ambitu tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni li: 

 (a) tiġi adottata leġiżlazzjoni dwar l-

istabbiliment u l-funzjonament tal-qorti 

kontra l-korruzzjoni, li tkun konformi 

mar-rakkomandazzjonijiet tal-

Kummissjoni ta' Venezja, b'mod 

partikolari dwar il-kompetenzi tal-qorti, l-

eliġibbiltà u l-kompetenzi tal-kandidati 

għall-kariga ta' mħallef, il-proċess ta' 

għażla tal-kandidati, li għandu jinvolvi l-

parteċipazzjoni ta' esperti internazzjonali 

u l-istatus tal-imħallfin; 

 (b) tiġi stabbilita sistema li tivverifika 

b'mod effettiv id-dikjarazzjonijiet tal-assi 

li jsiru mill-uffiċjali pubbliċi; 

 (c) il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni 

Elettorali Ċentrali tal-Ukrajna tirrifletti 

bilanċ politiku li jirrappreżenta l-forzi 

politiċi rilevanti kollha, b'mod partikolari 

dawk rappreżentati fil-Verkhovna Rada, u 

din tiġi replikata fl-għamla ta' kull 

Kummissjoni Elettorali Distrettwali kif 

ukoll f'kull Kummissjoni Elettorali 

Lokali; 
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Artikolu 3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni, f'konformità mal-

proċedura konsultattiva msemmija fl-

Artikolu 7(2), għandha tilħaq ftehim mal-

awtoritajiet Ukreni dwar politika 

ekonomika u kundizzjonijiet finanzjarji 

definiti b'mod ċar, ikkonċentrati fuq 

riformi strutturali u finanzi pubbliċi sodi, li 

l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha tkun soġġetta għalihom, li 

għandhom jitniżżlu f'Memorandum ta' Qbil 

(il-"Memorandum ta' Qbil") li għandu 

jinkludi perjodu ta' żmien għat-twettiq ta' 

dawk il-kundizzjonijiet. Il-politika 

ekonomika u l-kundizzjonijiet finanzjarji 

stabbiliti fil-Memorandum ta' Qbil 

għandhom ikunu konsistenti mal-ftehimiet 

jew mal-arranġamenti mesmmija fl-

Artikolu 1(3), inklużi l-programmi ta' 

aġġustament makroekonomiku u ta' 

riforma strutturali implimentati mill-

Ukrajna bl-appoġġ tal-FMI. 

1. Il-Kummissjoni, f'konformità mal-

proċedura konsultattiva msemmija fl-

Artikolu 7(2), għandha tilħaq ftehim mal-

awtoritajiet Ukreni dwar il-kundizzjonijiet 

politiċi u finanzjarji definiti b'mod ċar, 

ikkonċentrati fuq riformi strutturali u 

finanzi pubbliċi sodi li jkunu soċjalment 

responsabbli, li l-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun 

soġġetta għalihom, li għandhom jitniżżlu 

f'Memorandum ta' Qbil (il-"Memorandum 

ta' Qbil") li għandu jinkludi perjodu ta' 

żmien preċiż u kriterji speċifiċi ta' kejl 

għat-twettiq ta' dawk il-kundizzjonijiet. Il-

kundizzjonijiet politiċi u finanzjarji 

stabbiliti fil-Memorandum ta' Qbil 

għandhom ikunu konsistenti mal-ftehimiet 

jew mal-arranġamenti msemmija fl-

Artikolu 1(3), inklużi l-programmi ta' 

aġġustament makroekonomiku u ta' 

riforma strutturali implimentati mill-

Ukrajna bl-appoġġ tal-FMI. 

Or. en 

 


