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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu kif 
ukoll id-dikjarazzjoni konġunta tal-
Parlament u tal-Kummissjoni u d-
dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament, il-
Kunsill u l-Kummissjoni annessa ma' din 
ir-riżoluzzjoni, li se tiġi ppubblikata fis-
serje C tal-Ġurnal Uffiċjali ta' Il-Unjoni 
Ewropea;

Or. en

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjonijiet huwa kif ġej:

Dikjarazzjoni mill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni u t-trasparenza tal-Politika 
Agrikola Komuni 

Il-qafas legali l-ġdid tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) jinkludi flessibbiltà msaħħa għall-
Istati Membri fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi nazzjonali (NSPs). Dan 
jippermetti adattament għall-ħtiġijiet lokali filwaqt li jkompli jiżgura li l-benefiċjarji finali 
jirrispettaw il-kundizzjonijiet ġenerali tal-eliġibbiltà. Il-mudell ta' implimentazzjoni ġdi 
(NDM), li jintroduċi approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni, jinkludi wkoll trasferiment 
sinifikanti tar-responsabbiltà mil-livell tal-Unjoni għall-amministrazzjonijiet nazzjonali 
rigward il-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi agrikoli tal-Unjoni. 
 
Il-Parlament Ewropew iqis li l-ftehim interistituzzjonali milħuq bejn il-koleġiżlaturi jinkludi 
s-salvagwardji meħtieġa biex jiġi evitati r-riskji identifikati għall-implimentazzjoni korretta 
tal-NSPs tal-Istati Membri, kif approvati mill-Kummissjoni.  Il-Parlament Ewropew ser 
jissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-NSPs mill-Istati Membri kif approvat mill-
Kummissjoni u ser jeżerċita bis-sħiħ ir-rwol tiegħu ta' superviżur tal-ħidma tal-Kummissjoni 
mogħtija skont it-Trattati u kif definit fir-Regolamenti tal-PAK.

Il-Parlament Ewropew iqis li l-protezzjoni effettiva tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni hija 
żgurata minn dan ir-Regolament, inkluż il-ġbir u l-pubblikazzjoni ta' data dwar gruppi li 
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jiżguraw kontrolli effiċjenti fuq kunflitti ta' interess, irregolaritajiet, kwistjonijiet ta' 
finanzjament doppju u użu ħażin kriminali tal-fondi. Bil-ħsieb tal-użu ta' għodda unika għall-
estrazzjoni ta' data fl-Istati Membri, il-Parlament Ewropew jilqa' l-impenn li jeżamina 
proposta dwar l-użu obbligatorju tagħha fl-Istati Membri kollha, b'segwitu għar-rapport tal-
Kummissjoni li għandu jitlesta sal-2025, filwaqt li jivvaluta l-użu u l-interoperabbiltà tagħha

Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ 
annwali tal-prestazzjoni (l-Artikoli 38/39)

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jfakkru li, fid-dawl tal-mudell ta' implimentazzjoni 
ġdid u l-qafas ta' prestazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti fil-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
għall-perjodu 2023-2027, ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni, il-monitoraġġ annwali u r-
rieżami biennali tal-prestazzjoni huma ta' importanza sinifikanti biex jinżammu l-
ambizzjonijiet stabbiliti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

F'dak il-kuntest, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jaqblu li huwa meħtieġ li kull sena l-
Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, fi ħdan il-Kumitat għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, dwar il-progress li jkun sar fl-ambitu tal-monitoraġġ annwali 
tal-prestazzjoni.

Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar 
miżuri ulterjuri għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni kontra frodi u irregolaritajiet, 
permezz ta' obbligu ta' applikazzjoni ġeneralizzata ta' għodda unika għall-estrazzjoni 
ta' data (l-Artikolu 57)

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jimpenjaw ruħhom li jeżaminaw proposta dwar l-użu 
obbligatorju ta' għodda għall-estrazzjoni ta' data fl-Istati Membri, b'segwitu għar-rapport tal-
Kummissjoni sal-2025 li jivvaluta l-użu ta' għodda unika għall-estrazzjoni ta' data u l-
interoperabbiltà tagħha bil-ħsieb tal-użu ġeneralizzat tagħha mill-Istati Membri.


