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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Sabiex jiġu żgurati obbligu ta' 
rendikont u trasparenza akbar rigward l-
appoġġ mill-FAEŻR u l-FAEG, jenħtieġ 
li tinġabar informazzjoni addizzjonali 
dwar strutturi ta' sjieda mill-Istati Membri 
permezz tas-Sistema Integrata ta' 
Amministrazzjoni u Kontroll. Biex jiġu 
ffaċilitati l-monitoraġġ tal-
konċentrazzjoni tal-art u tal-istrutturi ta' 
sjieda u l-investigazzjoni ta' kunflitti ta' 
interess potenzjali, korruzzjoni, u mġiba 
frawdolenti, il-benefiċjarji jenħtieġ li, fejn 
applikabbli, jindikaw l-identità tal-impriża 
jew impriżi prinċipali tagħhom. Jenħtieġ 
li l-applikanti jiġu megħjuna sabiex jiġi 
mminimizzat il-piż amministrattiv, eż. 
formoli tal-applikazzjoni mimlija minn 
qabel u aċċess għal data xierqa.

Or. en
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Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 66a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66a) Wara talbiet mill-Parlament 
Ewropew1a biex ikun hemm aktar 
trasparenza dwar id-distribuzzjoni tal-art 
agrikola u l-konċentrazzjoni tal-art li 
tħalli impatt fuq l-aċċess tal-bdiewa għall-
art, u l-opinjonijiet tal-Ombudsman1b u l-
Qorti tal-Awdituri dwar il-ħtieġa li 
jinxteħet aktar dawl fuq strutturi ta' sjieda 
marbuta mal-benefiċjarji tal-PAK, fil-
kuntest tal-possibbiltà ta' frodi u użu 
ħażin tal-fondi tal-UE, u minħabba li l-
istatistika disponibbli1c tipprovdi stampa 
limitata tas-sjieda u l-kontroll tal-azjendi 
agrikoli; Sabiex jiġi ffaċilitat il-
monitoraġġ mill-awtoritajiet pubbliċi tal-
ħtif tal-art u l-konċentrazzjoni tal-art u 
biex jiġu żgurati obbligu ta' rendikont u 
trasparenza akbar dwar l-appoġġ mill-
FAEŻR u l-FAEG, jenħtieġ għalhekk li l-
informazzjoni dwar l-istrutturi ta' sjieda 
tkun disponibbli wkoll għall-pubbliku. Il-
lista tal-benefiċjarji tal-fondi tal-PAK, 
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ippubblikata ex post mill-Istat Membru, 
jenħtieġ li, fejn applikabbli, tippermetti 
wkoll l-identifikazzjoni tal-impriżi 
prinċipali. Din tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-monitoraġġ tal-istrutturi 
ta' sjieda u tiffaċilita l-investigazzjoni ta' 
kunflitti ta' interess potenzjali, 
korruzzjoni, u mġiba frawdolenti.
__________________
1a Rapport tal-PE dwar is-Sitwazzjoni 
Attwali tal-Konċentrazzjoni tal-Art 
Agrikola fl-UE(2016/2141(INI))
1b Id-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew 
fil-każ 1782/2019/EWM
1c Ir-Regolament dwar l-istatistika 
integrata tal-azjendi agrikoli 2018/1091

Or. en
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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni" tfisser 
ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] u f'dan ir-Regolament.

(c) "rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni" tfisser 
ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], f'dan ir-Regolament, 
fir-Regolament (UE) 2018/1046 (ir-
Regolament Finanzjarju) u d-
Direttiva 2014/24/UE (id-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku).

Or. en
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Ulrike Müller
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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jillimita l-għadd 
ta' aġenziji tal-pagamenti tiegħu kif ġej:

Filwaqt li jqis id-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali tiegħu, kull Stat Membru 
għandu jillimita l-għadd ta' aġenziji tal-
pagamenti tiegħu kif ġej:

Or. en
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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal aġenzija waħda għall-ġestjoni 
tan-nefqa kemm tal-FAEG kif ukoll tal-
FAEŻR.

(b) għal aġenzija waħda għall-ġestjoni 
tan-nefqa kemm tal-FAEG kif ukoll tal-
FAEŻR, fejn jeżistu biss aġenziji tal-
pagamenti nazzjonali.

Or. en
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Emenda 220
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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u (6) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/… [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid] (minn 
hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' Frar tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, il-
persuna responsabbli għall-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata għandha tħejji d-
dokumenti li ġejjin u tibgħathom lill-
Kummissjoni:

Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u (6) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 
(minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-
Regolament Finanzjarju") u sabiex jiġu 
żgurati l-legalitàu r-regolarità, sal-
15 ta' Frar tas-sena ta' wara s-sena 
finanzjarja kkonċernata, il-persuna 
responsabbli għall-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata għandha tħejji l-informazzjoni 
li ġejja u tibgħatha lill-Kummissjoni:

Or. en
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Emenda 221
Ulrike Müller
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Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sommarju annwali tar-rapporti tal-
awditu finali u tal-kontrolli mwettqa, 
inkluż l-eżitu tagħhom;

Or. en
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Ulrike Müller
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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Korpi ta' koordinazzjoni

1. Meta jkun hemm aktar minn 
aġenzija waħda tal-pagamenti 
akkreditata, l-Istat Membru għandu 
jaħtar korp pubbliku ta' koordinazzjoni u 
għandu jassenjalu l-kompiti li ġejjin:
(a) li jiġbor id-dokumenti, id-data u l-
informazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
lill-Kummissjoni u li jibgħat dik l-
informazzjoni lill-Kummissjoni;
(b) li jieħu azzjonijiet biex jissolva kull 
nuqqas ta' natura komuni jew jikkoordina 
t-tali azzjonijiet, u li jżomm lill-
Kummissjoni infurmata b'dan kif ukoll 
dwar kull segwitu għal dan;
(c) li jiżgura l-applikazzjoni 
armonizzata tar-regoli tal-Unjoni.
Fir-rigward tal-ipproċessar tal-
informazzjoni ta' natura finanzjarja 
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msemmija fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, il-korp ta' koordinazzjoni 
għandu jkun soġġett għal akkreditazzjoni 
speċifika mill-Istat Membru.
Id-dokumenti, id-data u l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 8(3) u (3a) 
ippreżentati mill-aġenziji tal-pagamenti u 
li għandhom jiġu pprovduti mill-korp ta' 
koordinazzjoni għandhom ikunu koperti 
mill-kamp ta' applikazzjoni tal-opinjoni 
tal-korp ta' ċertifikazzjoni msemmi fl-
Artikolu 11(1) u għandhom jintbagħtu 
flimkien ma' dikjarazzjoni ta' ġestjoni li 
tkun tkopri dawk id-dokumenti kollha.

Or. en
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Ulrike Müller
Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 Artikolu 39

Sospensjoni tal-pagamenti b'rabta mal-
monitoraġġ pluriennali tal-prestazzjoni

Sospensjoni u tnaqqis tal-pagamenti 
b'rabta mal-monitoraġġ pluriennali tal-

prestazzjoni

1. F'każ ta' dewmien fil-progress lejn 
il-miri stabbiliti fil-Pjan Strateġiku 
nazzjonali tal-PAK u mmonitorjati skont l-
Artikoli 115 u 116 tar-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], jew f'każ fejn ma 
jkunx sar biżżejjed progress biex dawn 
jintlaħqu, il-Kummissjoni tista' titlob lill-
Istat Membru kkonċernat jimplimenta l-
azzjonijiet meħtieġa ta' rimedju skont 
pjan ta' azzjoni li jkun fih indikaturi ċari 
dwar il-progress u li jrid jiġi stabbilit 
b'konsultazzjoni magħha.

1. Fil-każ ta' dewmien fil-progress 
lejn l-objettivi intermedji għal indikaturi 
tar-riżultati, u fejn il-valur irrappurtat ta' 
indikatur tar-riżultat wieħed jew aktar, kif 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku nazzjonali tal-
PAK u mmonitorjati skont l-Artikoli 115 u 
116 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], jew f'każ fejn ma jkunx sar 
biżżejjed progress biex dawn jintlaħqu, 
jiżvela distakk ta' aktar minn 25 % għas-
sena ta' rappurtar ikkonċernata, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
ġustifikazzjoni għal dak in-nuqqas qabel 
il-laqgħa ta' rieżami msemmija fl-
Artikolu 122 ta' dak ir-Regolament.
Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jistax 
jipprovdi ġustifikazzjoni għan-nuqqas, 
matul il-laqgħa ta' rieżami l-Kummissjoni 
tista' titlob lill-Istat Membru kkonċernat 
biex ifassal u jistabbilixxi b'konsultazzjoni 
magħha pjan ta' azzjoni u jimplimenta 
pjan ta' azzjoni bħal dan.
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L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jippreżenta lill-Kummissjoni, fi żmien tliet 
xhur wara t-talba tal-Kummissjoni, il-
pjan ta' azzjoni msemmi fit-tieni 
subparagrafu, inklużi l-azzjonijiet ta' 
rimedju meħtieġa u l-perjodu ta' żmien 
mistenni għat-twettiq tiegħu. Dak il-pjan 
ta' azzjoni għandu jidentifika b'mod ċar l-
interventi relatati mal-indikaturi tar-
riżultati li għalihom ġie identifikat in-
nuqqas. Il-Kummissjoni għandha jew 
tinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat 
bil-miktub li taċċetta l-pjan ta' azzjoni jew 
għandha tibgħat talba lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-modifiki tiegħu. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkonforma 
mal-pjan ta' azzjoni u jirrispetta l-perjodu 
ta' żmien mistenni għat-twettiq tiegħu kif 
aċċettat mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu iktar 
regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

Bil-għan li jiġu stabbiliti l-pjanijiet ta' 
azzjoni msemmija f'dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti delegati 
b'mod konformi mal-Artikolu 100, li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi 
jistabbilixxu iktar regoli dwar l-elementi 
tal-pjanijiet ta' azzjoni inkluż b'mod 
partikolari definizzjoni tal-indikaturi ta' 
progress u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti.

2. Meta l-Istat Membru jonqos milli 
jibgħat il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 jew milli jimplimentah, jew 
meta jkun ċar li dak il-pjan ta' azzjoni ma 
jkunx biżżejjed biex titranġa s-sitwazzjoni, 
il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30.

2. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jonqos milli jibgħat il-pjan ta' azzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1 jew milli 
jimplimentah, jew meta jkun ċar li l-pjan 
ta' azzjoni ppreżentat mill-Istat Membru 
ma jkunx biżżejjed biex titranġa s-
sitwazzjoni, il-Kummissjoni tista', wara li 
tikkonsulta mal-Istat Membru kkonċernat 
u tagħtih l-opportunità li jwieġeb 
f'perjodu li ma għandux ikun inqas minn 
30 jum, tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3) jew il-
pagamenti interim imsemmijin fl-
Artikolu 30. Fejn l-Istat Membru 
kkonċernat wieġeb u ppreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu u l-Kummissjoni 
kkunsidrat dawk l-osservazzjonijiet 
insuffiċjenti, il-Kummissjoni għandha, 
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fejn meħtieġ u mhux aktar tard minn 
meta l-att ta' implimentazzjoni jiġi adottat, 
tipprovdi ġustifikazzjoni għaliex l-
osservazzjonijiet ippreżentati ma kinux 
biżżejjed. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 101(2).
Il-Kummissjoni għandha tqis il-perjodu 
ta' żmien indikat għat-twettiq tal-pjan ta' 
azzjoni qabel ma tinbeda kwalunkwe 
proċedura ta' sospensjoni skont dan l-
Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tqis 
ukoll każijiet ta' force majeure u kriżijiet 
soċjoekonomiċi serji li setgħu jimpedixxu 
lill-Istat Membru milli jimplimenta kif 
suppost il-pjan ta' azzjoni tiegħu inkluż il-
ksib ta' objettivi intermedji kkonċernati.

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti marbuta mal-interventi li kellu 
jkopri dak il-pjan ta' azzjoni, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità. Il-
Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi meta, abbażi tar-rieżami 
tal-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], ikun sar 
progress sodisfaċenti lejn l-ilħiq tal-miri. 
Jekk is-sitwazzjoni ma titranġax sa meta 
jingħalaq il-Pjan Strateġiku nazzjonali tal-
PAK, il-Kummissjoni tista' tadotta att ta' 
implimentazzjoni li jnaqqas b'mod 
definittiv l-ammont sospiż għall-Istat 
Membru kkonċernat.

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti marbuta mal-interventi li kellu 
jkopri dak il-pjan ta' azzjoni, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità. Il-
Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi meta, abbażi tar-rieżami 
tal-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], ikun sar 
progress sodisfaċenti lejn l-ilħiq tal-
objettivi intermedji għall-indikaturi tar-
riżultati u l-valur irrappurtat tal-
indikaturi tar-riżultati. Għall-finijiet ta' 
dan l-Artikolu,"progress sodisfaċenti" 
ifisser li l-Istat Membru kkonċernat 
implimenta l-pjan ta' azzjoni u laħaq l-
objettivi intermedji, u l-valur irrappurtat 
tal-indikaturi tar-riżultati kkonċernati 
jikkostitwixxi nuqqas ta' inqas minn 25 % 
għas-sena ta' rappurtar ikkonċernata.
L-Istat Membru kkonċernat jista' b'mod 
volontarju jinnotifika lill-Kummissjoni bl-
avvanz tal-pjan ta' azzjoni matul is-sena 
baġitarja sabiex il-Kummissjoni tkun 
tista' tivvaluta l-progress li jkun sar biex 
jintlaħqu l-objettivi intermedji. Jekk Stat 
Membru jista' juri li n-nuqqas li wassal 
għas-sospensjoni jitnaqqas għal inqas 
minn 25 % matul is-sena baġitarja, l-
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ammonti sospiżi għandhom jiġu 
rimborżati.
Jekk is-sitwazzjoni ma titranġax sa meta 
jingħalaq il-Pjan Strateġiku nazzjonali 
tal-PAK, il-Kummissjoni tista' tadotta att 
ta' implimentazzjoni li jnaqqas b'mod 
definittiv l-ammont sospiż għall-Istat 
Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti u t-tul ta' żmien tat-tali 
sospensjoni u l-kundizzjoni għar-rimborż 
jew għat-tnaqqis ta' dawk l-ammonti f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ 
pluriennali tal-prestazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti u t-tul ta' żmien tat-tali 
sospensjoni u l-kundizzjoni għar-rimborż 
jew għat-tnaqqis ta' dawk l-ammonti f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ 
pluriennali tal-prestazzjoni.

3. L-atti ta' implimentazzjoni previsti 
fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 101(2).

3. L-atti ta' implimentazzjoni previsti 
fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 101(2).

Qabel ma tadotta dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
titolbu jwieġeb għal dan fi żmien perjodu li 
ma għandux ikun ta' inqas minn 30 jum.

Qabel ma tadotta dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
titolbu jwieġeb għal dan fi żmien perjodu li 
ma għandux ikun ta' inqas minn 30 jum.
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Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 Artikolu 40

Sospensjoni tal-pagamenti b'rabta ma' 
nuqqasijiet fis-sistemi ta' governanza

Sospensjoni tal-pagamenti b'rabta ma' 
nuqqasijiet fis-sistemi ta' governanza

1. F'każ ta' nuqqasijiet serji fil-
funzjonament tas-sistemi ta' governanza, il-
Kummissjoni tista' titlob lill-Istat Membru 
kkonċernat jimplimenta l-azzjonijiet 
meħtieġa ta' rimedju skont pjan ta' azzjoni 
li jkun fih indikaturi ċari dwar il-progress u 
li jrid jiġi stabbilit b'konsultazzjoni 
magħha.

1. Fejn jinstabu u jiġu indikati 
nuqqasijiet serji fil-funzjonament tas-
sistemi ta' governanza fid-dikjarazzjoni ta' 
ġestjoni ta' aġenzija tal-pagamenti, fl-
opinjoni tal-korp ta' ċertifikazzjoni jew 
waqt il-verifiki tal-Kummissjoni skont l-
Artikolu 47, il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex 
iwieġeb u jipprovdi kummenti dwar is-
sejbiet fi żmien xahrejn wara t-talba 
sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' azzjonijiet 
ta' rimedju u, fejn meħtieġ, pjan ta' 
azzjoni. Wara l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, il-Kummissjoni għandha, fejn 
meħtieġ, titlob lill-Istat Membru 
kkonċernat jimplimenta l-azzjonijiet 
meħtieġa ta' rimedju skont pjan ta' azzjoni 
li jkun fih indikaturi ċari dwar il-progress u 
li għandu jiġi stabbilit b'konsultazzjoni 
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magħha.

L-Istat Membru kkonċernat għandu, fi 
żmien tliet xhur wara t-talba tal-
Kummissjoni, jippreżenta lill-
Kummissjoni l-pjan ta' azzjoni msemmi fl-
ewwel subparagrafu, inklużi l-azzjonijiet 
ta' rimedju meħtieġa u l-perjodu ta' żmien 
mistenni għat-twettiq tiegħu. Il-
Kummissjoni għandha jew tinnotifika lill-
Istat Membru kkonċernat bil-miktub li 
taċċetta l-pjan ta' azzjoni jew għandha 
tibgħat lill-Istat Membru kkonċernat talba 
għal modifiki. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jikkonforma mal-pjan 
ta' azzjoni u jirrispetta l-perjodu ta' żmien 
mistenni għat-twettiq tiegħu kif aċċettat 
mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu iktar 
regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 100, li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi 
jistabbilixxu iktar regoli dwar l-elementi 
tal-pjanijiet ta' azzjoni msemmija f'dan il-
paragrafu u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti.

2. Meta l-Istat Membru jonqos milli 
jibgħat il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 jew milli jimplimentah, jew 
meta jkun ċar li dak il-pjan ta' azzjoni ma 
jkunx biżżejjed biex titranġa s-sitwazzjoni, 
il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30.

2. Meta l-Istat Membru jonqos milli 
jibgħat il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew milli 
jimplimentah, jew meta jkun ċar li dak il-
pjan ta' azzjoni ma jkunx biżżejjed biex 
titranġa s-sitwazzjoni jew jekk ma ġiex 
applikat skont it-talba bil-miktub tal-
Kummissjoni kif imsemmi f'dak il-
paragrafu, il-Kummissjoni tista' tadotta 
atti ta' implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 101(2).

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti li l-Istat Membru jkun għamel fl-
oqsma fejn ikun hemm in-nuqqasijiet, 
skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, u 
għandha tkun għal perjodu li jrid jiġi 
stabbilit fl-atti ta' implimentazzjoni 

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti li l-Istat Membru jkun għamel fl-
oqsma fejn ikun hemm in-nuqqasijiet, 
skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, u 
għandha tkun għal perjodu li jrid jiġi 
stabbilit fl-atti ta' implimentazzjoni 
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msemmijin fl-ewwel subparagrafu u li ma 
għandux ikun ta' iktar minn tnax-il xahar. 
Jekk jibqgħu jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
għas-sospensjoni, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li jtawlu 
dak il-perjodu għal perjodi oħrajn li 
b'kollox ma jkunux ta' iktar minn tnax-il 
xahar. L-ammonti sospiżi għandhom 
jitqiesu meta jiġu adottati l-atti ta' 
implimentazzjoni msemmijin fl-
Artikolu 53.

msemmijin fl-ewwel subparagrafu u li ma 
għandux ikun ta' iktar minn tnax-il xahar. 
Jekk jibqgħu jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
għas-sospensjoni, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li jtawlu 
dak il-perjodu għal perjodi oħrajn li 
b'kollox ma jkunux ta' iktar minn tnax-il 
xahar. L-ammonti sospiżi għandhom 
jitqiesu meta jiġu adottati l-atti ta' 
implimentazzjoni msemmijin fl-
Artikolu 53.

3. L-atti ta' implimentazzjoni previsti 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 101(2).
Qabel ma tadotta l-atti ta' implimentazzjoni 
msemmijin fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-Istat Membru 
kkonċernat li hija jkun beħsiebha tagħmel 
dan u għandha titolbu jwieġeb għal dan fi 
żmien perjodu li ma għandux ikun ta' inqas 
minn 30 jum.

3. Qabel ma tadotta l-atti ta' 
implimentazzjoni msemmijin fil-
paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
titolbu jwieġeb għal dan fi żmien perjodu li 
ma għandux ikun ta' inqas minn 30 jum. 
Fejn l-Istat Membru kkonċernat wieġeb u 
ppreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu u l-
Kummissjoni kkunsidrat dawk l-
osservazzjonijiet insuffiċjenti, il-
Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ u 
mhux aktar tard minn meta l-att ta' 
implimentazzjoni jiġi adottat, tipprovdi 
ġustifikazzjoni għaliex l-osservazzjonijiet 
ippreżentati ma kinux biżżejjed.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
l-pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30 għandhom iqisu 
l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont l-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
l-pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30 għandhom iqisu 
l-atti delegati adottati skont it-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1.
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