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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-
Kummissjoni annessi ma' din ir-
riżoluzzjoni, li ser jiġu ppubblikati fis-
serje C tal-Ġurnali Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea;

Or. en

Għal skopijiet ta’ informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjonijiet huwa li ġej:

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni fir-rigward tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni 

Il-Kummissjoni ħadet nota tal-inklużjoni ta’ premessa 13 ġdida fir-[Regolament Orizzontali] 

rigward il-komunikazzjoni tal-informazzjoni dwar il-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni maħtura. Il-

Kummissjoni tirċievi informazzjoni mill-Istati Membri dwar il-ħatra ta’ Korpi taċ-

Ċertifikazzjoni pubbliċi u privati u żżomm reġistru aġġornat ta’ dawn il-korpi għal skopijiet ta’ 

monitoraġġ. Il-Kummissjoni tfakkar fl-impenn tagħha li kull sena tikkomunika l-lista tal-korpi 

taċ-ċertifikazzjoni maħtura lill-Parlament.

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni fir-rigward tad-diżimpenji tal-FAEŻR 

Il-Kummissjoni tikkonferma li jekk hemm riskju ta’ diżimpenn tal-finanzjament tal-FAEŻR, 

is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jibagħtu ittra lill-awtoritajiet tal-Istati Membri biex 

javżawhom f’biżżejjed żmien qabel l-iskadenza applikabbli tad-diżimpenn awtomatiku ta’ dak 

ir-riskju. L-iskop ta’ din l-ittra hu li tħeġġeġ żieda fl-assorbiment tal-finanzjament tal-FAEŻR 

u li mal-Istati Membri tesplora x’jista’ jsir għal dan l-għan.
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Il-Kummissjoni tagħmel ħilitha biex tevita d-diżimpenji anki meta japplikaw ċirkostanzi 

speċifiċi. Għal dan l-għan, se jiġu applikati bis-sħiħ ir-regoli relevanti fir-Regolament 

Orizzontali biex jiġi interrott il-perjodu għad-diżimpenji fil-każ ta’ proċedimenti legali jew 

appelli amministrattivi li jkunu għaddejjin. Barra minn hekk, b’mod partikolari r-regola li ma 

tapplikax għad-diżimpenji f’każ li l-impenji baġitarji ma jkunux intużaw għal raġunijiet ta’ 

forza maġġuri li jaffettwaw serjament l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, se 

tiġi rispettata bis-sħiħ.

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni fir-rigward tar-raggruppament tal-għotjiet tas-setgħat 

Il-Kummissjoni tfakkar fl-impenn tagħha li tosserva l-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 

2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Il-Punt 31 tal-Ftehim jgħid li l-għotjiet tas-setgħat 

jistgħu jiġu raggruppati, bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi ġustifikazzjonijiet oġġettivi 

bbażati fuq ir-rabta sostantiva bejn żewġ għotjiet tas-setgħat u aktar li jinsabu f’att leġiżlattiv 

wieħed. Il-konsultazzjonijiet fit-tħejjija ta’ atti delegati jservu wkoll biex jindikaw liema 

għotjiet tas-setgħat jitqiesu li huma marbuta sostanzjalment.


