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6.12.2018 A8-0397/76 

Emenda  76 

Michel Dantin 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

L-istabbiliment ta' programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 

tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-

klima, inkluż permezz tat-tranżizzjoni lejn 

enerġija nadifa, għall-protezzjoni u t-titjib 

tal-kwalità tal-ambjent u biex jieqaf u 

jitreġġa' lura t-telf tal-bijodiversità, u 

b'hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp 

sostenibbli. 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'ebda emissjonijiet u 

reżiljenti għat-tibdil fil-klima, għall-

protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 

u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-

bijodiversità u d-degradazzjoni tal-

ekosistemi, inkluż permezz ta' miżuri 

għall-ġestjoni tal-karnivori l-kbar u 

b'hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp 

sostenibbli. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Emenda  77 

Michel Dantin 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

L-istabbiliment ta' programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Programm m'għandux idgħajjef 

l-objettivi tal-leġiżlazzjoni u tal-politiki l-

oħra tal-Unjoni. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Emenda  78 

Michel Dantin 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

L-istabbiliment ta' programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ac) il-proġetti ffinanzjati mill-

Programm għandhom jevitaw li jdgħajfu 

leġiżlazzjoni u prijoritajiet tal-politika 

oħra tal-Unjoni; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Emenda  79 

Michel Dantin 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

L-istabbiliment ta' programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) għandhom jingħataw prijorità l-

proġetti bl-akbar potenzjal ta' 

involviment, u ta' livelli ta' kooperazzjoni 

intelliġenti mas-soċjetà ċivili, mas-sidien 

tal-artijiet, mal-agrikoltura, mal-

ortikultura u mal-forestrija; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Emenda  80 

Michel Dantin 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

L-istabbiliment ta' programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Is-suċċess ta' proġetti strateġiċi 

għall-protezzjoni tan-natura u ta' proġetti 

integrati strateġiċi jiddependi fuq 

kooperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet 

nazzjonali, reġjonali u lokali u l-atturi 

mhux statali affettwati mill-objettivi tal-

Programm. Jenħtieġ għalhekk li jiġu 

applikati l-prinċipji tat-trasparenza u tal-

iżvelar tad-deċiżjonijiet relevanti relatati 

mal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti. 

Or. en 

 

 


