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Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

47 Verifiki min-naħa tal-Kummissjoni 47 Verifiki min-naħa tal-Kummissjoni

1. 1.

Mingħajr preġudizzju għall-verifiki li l-
Istati Membri jagħmlu skont il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali jew skont l-
Artikolu 287 tat-Trattat, jew għal kull 
verifika li tiġi organizzata skont l-
Artikolu 322 tat-Trattat jew abbażi tar-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96, il-Kummissjoni tista' 
torganizza verifiki fl-Istati Membri sabiex 
tivverifika, b'mod partikolari, l-affarijiet li 
ġejjin:

Mingħajr preġudizzju għall-verifiki li l-
Istati Membri jagħmlu skont il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali jew skont l-
Artikolu 287 tat-Trattat, jew għal kull 
verifika li tiġi organizzata skont l-
Artikolu 322 tat-Trattat jew abbażi tar-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 jew għall-Artikolu 127 tar-
Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni 
tista' torganizza verifiki fl-Istati Membri 
sabiex tivverifika l-affarijiet li ġejjin:

(a) il-konformità tal-prattiki 
amministrattivi mar-regoli tal-Unjoni;

(a) il-konformità tal-prattiki 
amministrattivi mar-regoli tal-Unjoni;

(b) jekk hemmx output li 
jikkorrispondi man-nefqa li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) u 
tal-Artikolu 6 u li tikkorrispondi mal-
interventi msemmijin fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], kif irrappurtat fir-
rapport annwali dwar il-prestazzjoni;

(b) jekk l-operazzjonijiet li jidħlu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) u 
tal-Artikolu 6 u li jikkorrispondu mal-
interventi msemmijin fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] twettqux f'konformità 
mar-rekwiżiti tal-Unjoni u ġewx 
ivverifikati sabiex tiġi żgurata konformità 
ma' dawk ir-rekwiżiti;
(ba) jekk l-operazzjonijiet l-oħra li 
jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikoli 5(2) u 6 ġewx imwettqa u 
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ivverifikati skont id-dritt tal-Unjoni;
(c) jekk ix-xogħol tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni jsirx skont l-Artikolu 11 u 
għall-finijiet tat-Taqsima 2 ta' dan il-
Kapitolu jew le;

(c) jekk ix-xogħol tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni jsirx skont l-Artikolu 11 u 
għall-finijiet tat-Taqsima 2 ta' dan il-
Kapitolu jew le;

(d) jekk aġenzija tal-pagamenti tkunx 
konformi mal-kriterji ta' akkreditament 
stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u jekk l-Istat 
Membru japplikax l-Artikolu 8(5) sewwa 
jew le.

(d) jekk aġenzija tal-pagamenti tkunx 
konformi mal-kriterji ta' akkreditament 
stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u jekk l-Istat 
Membru japplikax l-Artikolu 8(5) sewwa 
jew le.

(da) jekk il-pjanijiet ta' azzjoni 
msemmija fl-Artikoli 39 u 40 humiex 
implimentati b'mod korrett.

Il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 
biex jagħmlu l-verifiki f'isimha jew l-aġenti 
tal-Kummissjoni li jkunu qed jaġixxu fl-
ambitu tas-setgħat li jkunu ngħatawlhom 
għandu jkollhom aċċess għall-kotba u 
għad-dokumenti l-oħrajn kollha li jkollhom 
x'jaqsmu man-nefqa ffinanzjata mill-FAEG 
jew mill-FAEŻR, fosthom id-dokumenti u 
l-metadata li jkunu tħejjew fuq medium 
elettroniku jew li jkunu waslu u ġew 
irreġistrati fuq it-tali medium.

Jekk il-Kummissjoni ma tkunx tista' 
toqgħod fuq ix-xogħol tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 46, 
fil-każ ta' nuqqasijiet serji identifikati fis-
sistema ta' governanza, ġestjoni u kontroll 
tal-Istat Membru jew biex tiżgura li l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu 
protetti skont l-Artikolu 57 ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tista' twettaq 
monitoraġġ estiż, inkluż verifiki fuq il-
post sakemm jippersistu n-nuqqasijiet 
serji fis-sistema ta' governanza.
Il-persuni li l-Kummissjoni tkun 
awtorizzat biex jagħmlu l-verifiki f'isimha 
jew l-aġenti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jaġixxu fl-ambitu tas-setgħat li jkunu 
ngħatawlhom għandu jkollhom aċċess 
għall-kotba u għad-dokumenti l-oħrajn 
kollha li jkollhom x'jaqsmu man-nefqa 
ffinanzjata mill-FAEG jew mill-FAEŻR, 
fosthom id-dokumenti u l-metadata li 
jkunu tħejjew fuq medium elettroniku jew 
li jkunu waslu u ġew irreġistrati fuq it-tali 
medium.

Is-setgħat għat-twettiq tal-verifiki ma 
għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jirriżervaw 
ċerti atti għall-aġenti li jinħatru b'mod 
speċifiku għal dan il-għan mil-liġi 
nazzjonali. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 883/2013 u tar-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, 
il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 

Is-setgħat għat-twettiq tal-verifiki ma 
għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jirriżervaw 
ċerti atti għall-aġenti li jinħatru b'mod 
speċifiku għal dan il-għan mil-liġi 
nazzjonali. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 883/2013 u tar-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, 
il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 
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biex jaġixxu f'isimha ma għandhomx 
jieħdu sehem, fost l-oħrajn, fiż-żjajjar fid-
djar jew fl-interrogatorji formali tal-persuni 
li jsiru abbażi tal-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat. Madankollu, huma għandu 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni li 
tinkiseb b'dan il-mod.

biex jaġixxu f'isimha ma għandhomx 
jieħdu sehem, fost l-oħrajn, fiż-żjajjar fid-
djar jew fl-interrogatorji formali tal-persuni 
li jsiru abbażi tal-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat. Madankollu, huma għandu 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni li 
tinkiseb b'dan il-mod.

2. 2.

Il-Kummissjoni għandha tavża lill-Istat 
Membru kkonċernat jew lill-Istat Membru 
li fit-territorju tiegħu tkun se ssir il-verifika 
biżżejjed minn qabel dwar il-fatt li tkun se 
ssir verifika, filwaqt li tqis l-impatt 
amministrattiv fuq l-aġenziji tal-pagamenti 
meta tkun qed torganizza l-verifiki. F'dawn 
il-verifiki jistgħu jieħdu sehem aġenti mill-
Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tavża lill-Istat 
Membru kkonċernat jew lill-Istat Membru 
li fit-territorju tiegħu tkun se ssir il-verifika 
biżżejjed minn qabel dwar il-fatt li tkun se 
ssir verifika, filwaqt li tqis l-impatt 
amministrattiv fuq l-aġenziji tal-pagamenti 
meta tkun qed torganizza l-verifiki. F'dawn 
il-verifiki jistgħu jieħdu sehem aġenti mill-
Istat Membru kkonċernat.

Fuq talba tal-Kummissjoni u bi qbil mal-
Istat Membru kkonċernat, il-korpi 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru 
għandhom iwettqu verifiki jew inkjesti 
addizzjonali dwar il-ħidmiet li dan ir-
Regolament ikopri. L-aġenti tal-
Kummissjoni jew il-persuni li l-
Kummissjoni tkun awtorizzat biex jaġixxu 
f'isimha jistgħu jieħdu sehem fit-tali 
verifiki.

Fuq talba tal-Kummissjoni u bi qbil mal-
Istat Membru kkonċernat, il-korpi 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru 
għandhom iwettqu verifiki jew inkjesti 
addizzjonali dwar il-ħidmiet li dan ir-
Regolament ikopri. L-aġenti tal-
Kummissjoni jew il-persuni li l-
Kummissjoni tkun awtorizzat biex jaġixxu 
f'isimha jistgħu jieħdu sehem fit-tali 
verifiki.

Sabiex ittejjeb il-verifiki, bi qbil mal-Istati 
Membri kkonċernati, il-Kummissjoni tista' 
titlob l-għajnuna tal-awtoritajiet ta' dawk l-
Istati Membri għal ċerti verifiki jew għal 
ċerti inkjesti.

Sabiex ittejjeb il-verifiki, bi qbil mal-Istati 
Membri kkonċernati, il-Kummissjoni tista' 
titlob l-għajnuna tal-awtoritajiet ta' dawk l-
Istati Membri għal ċerti verifiki jew għal 
ċerti inkjesti.
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