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6.2.2019 A8-0043/448

Emenda 448
Constanze Krehl
f'isem il-Grupp S&D
Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15 [...] imħassar

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/449

Emenda 449
Constanze Krehl
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta 
lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji jew 
il-pagamenti kollha jew parti minnhom 
għal programm wieħed jew aktar ta' Stat 
Membru fil-każijiet li ġejjin:

7. Wara li tqis iċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat u l-impatt tas-sospensjoni 
prevista fuq l-ekonomija, il-Kummissjoni 
tista' tagħmel proposta lill-Kunsill li jiġu 
sospiżi, gradwalment, l-impenji kollha jew 
parti minnhom, ħlief għall-programmi taħt 
il-FSE+ u ħlief għall-investimenti taħt il-
fondi l-oħra li huma relatati mal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU 
jew mal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Pariġi, għal programm wieħed jew aktar ta' 
Stat Membru fil-każijiet li ġejjin:

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/450

Emenda 450
Constanze Krehl
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-artikolu. B'mod 
partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 tiġi 
ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf f'qasir 
żmien lill-Parlament Ewropew u tipprovdi 
dettalji tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu 
jkunu soġġetti għal sospensjoni tal-impenji.

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-artikolu. B'mod 
partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 7 tiġi 
ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha minnufih tgħarraf 
lill-Parlament Ewropew u tipprovdi dettalji 
tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu jkunu 
soġġetti għal sospensjoni tal-impenji, kif 
ukoll tal-impatt mistenni ta' dik is-
sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru, għall-finijiet ta' djalogu 
strutturat biex jiġi żgurat dibattitu siewi u 
jiġi ffaċilitat proċess ta' infurzar 
trasparenti.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/451

Emenda 451
Constanze Krehl
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jista' jistieden lill-
Kummissjoni għal djalogu strutturat dwar 
l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, wara li 
titqies it-trażmissjoni tal-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/452

Emenda 452
Constanze Krehl
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
proposta għal sospensjoni tal-impenji jew 
il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
proposta għal sospensjoni tal-impenji jew 
il-proposta biex tali sospensjoni titneħħa, 
lill-Parlament Ewropew għall-opinjoni 
tiegħu u lill-Kunsill għad-deċiżjoni tiegħu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/453

Emenda 453
Constanze Krehl
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu, f'każ 
debitament ġustifikat, jagħmlu talba għal 
aktar flessibbiltà fil-qafas kurrenti tal-
Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għan-nefqa 
pubblika jew strutturali ekwivalenti, 
appoġġata mill-amministrazzjoni pubblika 
permezz tal-kofinanzjament ta' 
investimenti bħala parti mill-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta bir-reqqa 
t-talba rispettiva meta tkun qed 
tiddefinixxi l-aġġustament fiskali taħt jew 
il-parti preventiva jew dik korrettiva tal-
Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir b'mod li jkun 
jirrifletti l-importanza strateġika tal-
investimenti.

Or. en


