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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Huwa tal-fehma li l-istituzzjonijiet 
u l-korpi tal-UE għandhom ipoġġu aktar 
enfasi fuq il-fondi minfuqa f'pajjiżi mhux 
tal-UE sabiex jivverifikaw li dawk il-fondi 
jintefqu f'konformità mar-regoli u mingħajr 
l-involviment ta' frodi jew korruzzjoni, u 
biex jiġi kkonfermat jekk humiex 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-iżvilupp 
u l-politika esterna tal-Unjoni; 
jirrakkomanda s-sospensjoni tal-appoġġ 
baġitarju f'pajjiżi mhux tal-UE fejn l-
awtoritajiet jonqsu b'mod ċar milli jieħdu 
azzjoni ġenwina kontra l-korruzzjoni 
mifruxa, filwaqt li jiġi żgurat li l-assistenza 
tasal għand il-popolazzjoni ċivili permezz 
ta' mezzi alternattivi;

33. Huwa tal-fehma li l-istituzzjonijiet 
u l-korpi tal-UE għandhom ipoġġu aktar 
enfasi fuq il-fondi minfuqa f'pajjiżi mhux 
tal-UE sabiex jivverifikaw li dawk il-fondi 
jintefqu f'konformità mar-regoli u mingħajr 
l-involviment ta' frodi jew korruzzjoni, u 
biex jiġi kkonfermat jekk humiex 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-iżvilupp 
u l-politika esterna tal-Unjoni; 
jirrakkomanda s-sospensjoni tal-appoġġ 
baġitarju f'pajjiżi mhux tal-UE fejn l-
awtoritajiet jonqsu b'mod ċar milli jieħdu 
azzjoni ġenwina kontra l-korruzzjoni 
mifruxa, filwaqt li jiġi żgurat li l-assistenza 
tasal għand il-popolazzjoni ċivili permezz 
ta' mezzi alternattivi; ifakkar li l-appoġġ 
baġitarju lil pajjiżi oħra jiġi ffinanzjat 
mill-baġit ġenerali tal-UE u l-awditu tal-
QEA ma jistax jittraċċa dak li jiġri wara l-
mument meta l-Kummissjoni tħallas l-
għajnuna lill-pajjiż riċevitur, peress li 
dawn il-fondi mbagħad jingħaqdu mar-
riżorsi baġitarji proprji ta' dak il-pajjiż;
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59. Jilqa' l-isforzi konġunti tal-OLAF u 
l-Europol biex jivvalutaw it-theddid u l-
vulnerabbiltajiet tal-istrument tal-RRF; 
jilqa' l-arranġament ta' ħidma bejn l-OLAF 
u l-Europol, li daħal fis-seħħ fid-
9 ta' Ottubru 2020, u l-ftehim bejn l-
Europol u l-UPPE, li daħal fis-seħħ fid-
19 ta' Jannar 2021;

59. Jilqa' l-isforzi konġunti tal-OLAF u 
l-Europol biex jivvalutaw it-theddid u l-
vulnerabbiltajiet tal-istrument tal-RRF; 
jilqa' l-arranġament ta' ħidma bejn l-OLAF 
u l-Europol, li daħal fis-seħħ fid-
9 ta' Ottubru 2020, u l-ftehim bejn l-
Europol u l-UPPE, li daħal fis-seħħ fid-
19 ta' Jannar 2021; jappella għal viġilanza 
kbira fl-identifikazzjoni u l-ġlieda kontra 
l-frodi relatata mal-Faċilità għall-Irkupru 
u r-Reżiljenza;
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