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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni

Lejn tmiem is-sitt leġiżlatura, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin kien stieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex toħloq strument addizzjonali li jkopri l-attivitajiet ma' pajjiżi li 
qed jiżviluppaw li ma jidħlux fl-ambitu tal-Istrument ta' Kooperazzjoni fl-Iżvilupp (DCI). 
Billi d-DCI hu limitat għal attivitajiet ikkaratterizzati bħala Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp 
(ODA), kien hemm vojt legali għall-attivitajiet ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma bbażati 
fuq interess reċiproku bħal skambji kulturali u akkademiċi, skambji dwar it-teknoloġija, 
djalogu politiku u appoġġ għall-midja, fost oħrajn.

Sabiex ma jkunx hemm bosta strumenti marbuta ma' relazzjonijiet esterni, il-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin kien ippropona li l-Istrument għall-Pajjiżi Industrijalizzati (ICI) eżistenti 
(ara r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006) jinbidel fi "Strument għall-Kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi dwar attivitajiet li ma jidħlux fl-ODA".

Bażi legali

Il-Kummissjoni ħarġet bi proposta għal regolament li jemenda (l-"ICI+") (COM(2009)197 
finali), li kien ġie riferit lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali bħala l-kumitat ta' 
tmexxija għal raġunijiet storiċi, billi kien il-kumitat ta' tmexxija dwar id-dossier oriġinali tal-
ICI. Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin talab l-istatus ta' kumitat assoċjat, skont l-Artikolu 50 
tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, fuq il-bażi li l-istrument il-ġdid ma kienx se jkun biss 
mod kif tissewwa ommissjoni fl-istrument oriġinali iżda wkoll, u b'mod sinifikanti, issa kien 
se jsir strument ta' politika barranija għar-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi fl-Asja, fl-
Amerika Latina u fil-Lvant Nofsani.

Fil-proposta l-ġdida tagħha, il-Kummissjoni qiegħda testendi l-ambitu ġeografiku tas-17-il 
pajjiż oriġinali bi dħul għoli għal 46 pajjiż ieħor koperti mir-Regolament DCI u tipproponi li 
bejn wieħed u ieħor tirdoppja l-ammont ta' referenza għal kooperazzjoni bħal din minn EUR 
172 miljun għal EUR 348 miljun għall-perjodu 2010-2013. 

Fl-1 ta' Diċembru 2009, it-Trattat ta' Lisbona daħal fis-seħħ u l-bażi legali applikabbli għall-
istrument il-ġdid kellha tiġi emendata. Bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat il-ġdid, dak li kien l-
Artikolu 181a (issa l-Artikolu 212) qiegħed jinbidel biex ikopri biss l-attivitajiet marbuta mal-
pajjiżi industrijalizzati. Billi bis-sura l-ġdida tal-ICI aktar minn żewġ terzi tal-pajjiżi sħab se 
jkunu pajjiżi li qed jiżviluppaw, żdiedu żewġ bażijiet legali oħrajn: kooperazzjoni fl-iżvilupp 
(Artikoli 208/9) u l-politika dwar il-kummerċ (Artikoli 206/7). Infatti, l-ebda waħda mit-tliet 
bażjiet legali ma tikkorrispondi eżatt għat-tip ta' attivitajiet li suppost għandhom ikunu koperti 
b'dan l-istrument il-ġdid, minħabba li bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, mhux biss 
inbidlet l-importanza tal-Artikolu 212, iżda l-Artikoli 208/9 tfasslu mill-ġdid ukoll. Il-
mitigazzjoni tal-faqar issa saret l-"għan ewlieni" tal-kooperazzjoni fl-iżvilupp. Filwaqt li l-
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"mitigazzjoni tal-faqar" fil-qafas tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) hija 
evidentement l-għan ewlieni tad-DCI "il-kbir", l-ICI iż-"żgħir" b'sura oħra suppost li għandu 
jkopri l-attivitajiet li ma jidħlux fl-ODA u li huma ta' interess komuni bejn l-Ewropa u l-
pajjiżi sħab. L-ispirtu tal-Artikoli 208/9 għalhekk ikun qiegħed jiġi ssodisfat jekk l-Istrument 
DCI u l-ICI (b'sura ġdida) jitqiesu bħala żewġ partijiet ta' ħaġa waħda.

Fin-nuqqas ta' soluzzjoni aħjar, is-servizzi legali tat-tliet istituzzjonijiet qablu li jaċċettaw il-
bażi legali tripla u r-rapporteur qiegħed jissuġġerixxi li għandha tkun segwita l-proposta tal-
Kummissjoni.

Komitoloġija

Fil-qafas tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittjiet tal-Bniedem (EIDHR), l-
Istrument ta' Kooperazzjoni fl-Iżvilupp (DCI) u l-Istrument ta' Stabilità (IfS), il-Kumitati 
AFET u DEVE diġà wrew il-fehma li dokumenti ta' strateġija u/jew programmi indikattivi 
pluriennali għandhom jitqiesu bħala "atti ddelegati" skont l-Artikolu 290. Il-Kumitat INTA 
mistenni jadotta l-istess linja dwar l-ICI b'sura ġdida. Is-servizz legali tal-Parlament jaqbel 
ma' din il-pożizzjoni, filwaqt li s-servizzi legali taż-żewġ istituzzjonijiet l-oħrajn, kif kien 
mistenni, ma qablux. B'hekk il-Parlament ikollu s-setgħa li joġġezzjona għall-abbozzi ta' 
programmi ta' kooperazzjoni pluriennali li jiġu proposti (jew għar-reviżjoni tagħhom), jekk 
ikun meħtieġ. Fir-rigward tal-ICI b'sura ġdida, għandna ningħaqdu ma' strumenti oħrajn u 
nitolbu status ta' "att iddelegat" għall-programmi pluriennali (l-aktar meta jitqies li r-
Regolament dwar l-ICI innifsu huwa ġenerali ħafna). Għandhom isiru trijalogi konġunti bil-
għan li jinstab ftehim mal-Kummissjoni u mal-Kunsill rigward din il-kwistjoni orizzontali 
speċifika, u dan għandu jsaħħilna l-pożizzjoni u l-kapaċità fin-negozjati.

Pakkett finanzjarju

Minbarra l-EUR 172 miljun previsti għall-istrument ICI oriġinali, il-Kummissjoni qiegħda 
tipproponi li jiżdiedu EUR 176 miljun għall-pajjiżi l-ġodda (Anness II). B'xorti ħażina, dawn 
il-pakketti mhux kollha jaqblu mal-proporzjonijiet tal-pajjiżi koperti fir-regolament il-ġdid, 
bil-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jinsabu fl-Anness II jirrappreżentaw żewġ terzi tal-pajjiżi 
kollha u l-pajjiżi bi dħul għoli, min-naħa l-oħra, jonqsu għal terz tat-totalità. Nittamaw li dan 
jiġi indirizzat meta r-regolament jasal biex jiġi rivedut.

Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li tittrasferixxi EUR 108,5 miljun mill-EUR 176 miljun 
maħsuba għall-pajjiżi tal-Anness II mid-DCI. Ir-rapporteur jaqbel mal-pożizzjoni tar-
rapporteur tal-Kumitat INTA u mal-Kumitat DEVE li ma għandux ikun hemm trasferiment ta' 
fondi mid-DCI. 

Emendi

a) Titolu

Minħabba l-ambitu mibdul tal-politika tal-istrument ICI rivedut, it-titolu għandu jinbidel. Fl-
emenda 4, ir-rapporteur qiegħed jipproponi li l-istrument il-ġdid ikun magħruf bħala 
"strument ta' finanzjament għal kooperazzjoni ma' pajjiżi fil-Lvant Nofsani, fl-Asja, fl-
Amerika ta' Fuq u t'Isfel kif ukoll fl-Afrika t'Isfel". Il-verżjoni mqassra tista' tkun: MAAS.
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b) Estensjoni tal-ambitu

Il-karatteristika tal-istrument qiegħda tinbidel minn għodda li essenzjalment tgħin biex jitjiebu 
r-rabtiet ekonomiċi u kummerċjali ma' ċerti pajjiżi bi dħul għoli għal strument ta' politika 
barranija li fih il-biċċa l-kbira tas-sħab fil-kooperazzjoni huma pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-
proporzjon huwa ta' terz pajjiżi bi dħul għoli u industrijalizzati (Anness I fir-Regolament 
propost1) għal żewġ terzi pajjiżi li qed jiżviluppaw (Anness II fir-Regolament propost2). L-
attivitajiet għandhom għalhekk jinkludu l-kooperazzjoni kulturali u akkademika, minbarra l-
kooperazzjoni ekonomika. Minn issa 'l quddiem, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw (Anness II) se 
jkunu jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-"pajjiżi sħab", filwaqt li l-lista antika ta' pajjiżi 
industrijalizzati u bi dħul għoli se tonqos għal anqas minn terz tat-total. Dawn il-prijoritajiet 
ġodda għandhom ikunu ddikjarati b'mod ċar fit-test u l-emendi 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
jissuġġerixxu l-estensjoni tal-ambitu tar-regolament.

c) L-ebda duplikazzjoni mal-Istrument ta' Kooperazzjoni fl-Iżvilupp (DCI)

Hu importanti li ssir distinzjoni ċara bejn id-DCI, li jiffinanzja l-Għajnuna Uffiċjali għall-
Iżvilupp (ODA), u l-Istrument għall-Pajjiżi Industrijalizzati rivedut MAAS (il-Lvant Nofsani, 
l-Asja, l-Amerika ta' Fuq u t'Isfel, l-Afrika t'Isfel) li bħalissa qiegħed ikun eżaminat, li għandu 
jkopri l-kooperazzjoni b'interess reċiproku u b'mod ċar li ma tmissx mal-ODA. L-emenda 5 
għandha l-għan li tiżgura li waħda ma tirkibx fuq l-oħra.

d) "Atti ddelegati"

L-emendi 3, 13, 15, 16, 17 u 18 huma marbuta mal-kwistjoni tal-"atti ddelegati" u qegħdin 
jiddaħħlu bl-istess sura fl-istrumenti finazjarji l-oħrajn kollha li qegħdin jiġu riveduti. L-
emendi 13, 15 u 16 jintroduċu talba li l-programmi ta' azzjoni annwali għandhom jintbagħtu 
fl-istess ħin lill-Kunsill u lill-Parlament, bħala informazzjoni.

e) L-ebda operazzjoni b'implikazzjonijiet militari jew ta' difiża 

L-emenda 14 tadatta l-Istrument MAAS għan-normi tad-DCI biex il-qasam tad-difiża jiġi 
eskluż b'mod espliċitu mis-sensiela sħiħa ta' miżuri ta' kooperazzjoni li jistgħu jittieħdu.

1 L-Awstralja, il-Baħrejn, il-Brunej, il-Kanada, it-Tajpej Ċiniża (għalkemm m'hemmx relazzjonijiet diplomatiċi 
jew politiċi mat-Tajpej Ċiniża, isiru kuntatti intensivi u dawn għandhom ikomplu fl-oqsma tal-ekonomija, il-
kummerċ, ix-xjenza u t-teknoloġija, l-istandards u n-normi u dwar għadd ta' suġġetti oħrajn), Ħong Kong, il-
Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Kuwajt, il-Makaw, in-New Zealand, l-Oman, il-Qatar, l-Arabja Sawdija, 
Singapor, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti
2 L-Arġentina, il-Bolivja, il-Brażil, iċ-Ċilì, il-Kolombja, il-Kosta Rika, Kuba, l-Ekwador, El Salvador, il-
Gwatemala, il-Ħonduras, il-Messiku, in-Nikaragwa, il-Panama, il-Paragwaj, il-Perù, l-Urugwaj, il-Venezwela, l-
Afganistan, il-Bangladexx, il-Butan, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, ir-Repubblika Demokratika 
Popolari tal-Korea, il-Laos, il-Malasja, il-Maldive, il-Mongolja, il-Mjanmar/il-Burma, in-Nepal, il-Pakistan, il-
Filippini, is-Sri Lanka, it-Tajlandja, il-Vjetnam, il-Kazakistan, ir-Repubblika Kirgiża, it-Taġikistan, it-
Turkmenistan, l-Uzbekistan, l-Iran, l-Iraq, il-Jemen, l-Afrika t'Isfel
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-ewwel ċitazzjoni għandha tinbidel 
b’dan li ġej:
"Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 212, 207(2) u 
209(1) tiegħu,"

Ġustifikazzjoni

Bidla tal-bażi legali u aġġornament wara t-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-għanijiet u d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1934/2006 tal-21 ta’ 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument ta' 
finanzjament għall-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn 
bi dħul għoli1 huma xierqa sabiex 
titkompla din il-kooperazzjoni msaħħa 
mal-pajjiżi li jaqgħu taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1905/2006. Għal dak il-għan, 

(5) L-għanijiet u d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1934/2006 tal-21 ta’ 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument ta' 
finanzjament għall-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn 
bi dħul għoli1, kif emendati hawn taħt, 
huma xierqa sabiex titkompla din il-
kooperazzjoni msaħħa mal-pajjiżi li jaqgħu 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 1905/2006. 
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huwa meħtieġ li jiġi estiż l-iskop 
ġeografiku tar-Regolament (KE) 
Nru.1934/2006 u sabiex jiġi pprovdut 
pakkett finanzjarju sabiex ikopri l-
kooperazzjoni ma’ dawk il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Għal dak il-għan, huwa meħtieġ li jiġi estiż 
l-iskop ġeografiku tar-Regolament (KE) 
Nru.1934/2006 u sabiex jiġi pprovdut 
pakkett finanzjarju sabiex ikopri l-
kooperazzjoni ma’ dawk il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet u l-ambitu tar-Regolament tal-2006 nbidlu b'mod konsiderevoli. M'aħniex 
qegħdin nitkellmu fuq l-istess strument. Mingħajr referenza ċara għall-fatt li d-
dispożizzjonijiet qegħdin jiġu emendati, id-dikjarazzjoni ta' hawn fuq ma tkunx korretta.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward ta' programmi ta' kooperazzjoni 
pluriennali, għaliex dawn il-programmi 
jissupplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 
1934/2006 u huma ta' applikazzjoni 
ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Test standard dwar l-atti ddelegati.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1934/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1934/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li 
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jistabbilixxi strument ta' finanzjament 
għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji 
industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli u 
ma’ pajjżi li qed jiżviluppaw u li jaqgħu 
taħt Regolament (KE) Nru 1905/2006''.

jistabbilixxi strument ta' finanzjament 
għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi fil-Lvant 
Nofsani, fl-Asja, fl-Amerika ta' Fuq u 
t'Isfel u fl-Afrika t'Isfel (MAAS).

Ġustifikazzjoni

Ħtieġa ta' titolu ġdid biex ikopri l-ambitu aktar wiesa' tar-Regolament il-ġdid.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-finanzjament Komunitarju għandu 
jsostni kooperazzjoni ekonomika, 
finanzjarja u teknika u forom oħrajn ta' 
kooperazzjoni li jaqgħu fi ħdan l-isferi ta' 
kompetenza tagħha, ma' pajjiżi u territorji 
industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli u 
ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw u li jaqgħu 
taħt Regolament (KE) Nru 1905/2006.

1. Il-finanzjament Komunitarju skont dan 
ir-Regolament għandu jsostni 
kooperazzjoni soċjoekonomika, 
finanzjarja, teknika, kulturali, akkademika 
u forom oħrajn ta' kooperazzjoni li jaqgħu 
fi ħdan l-isferi ta' kompetenza tagħha, ma' 
pajjiżi li qed jiżviluppaw kif elenkati fl-
Anness II u ma' pajjiżi u territorji 
industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli kif 
elenkati fl-Anness I ("il-pajjiżi sħab"). 
Fil-prinċipju, dan ir-Regolament għandu 
jservi biex jiffinanzja miżuri li ma 
jissodisfawx il-kriterji tal-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) tal-OECD.

Ġustifikazzjoni

L-istrument mibdul għandu jinkludi wkoll il-kooperazzjoni kulturali u akkademika. Il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw se jkunu l-maġġoranza tal-"pajjiżi sħab"; il-lista antika tal-pajjiżi 
industrijalizzati u bi dħul għoli issa tgħodd anqas minn terz tat-total tal-pajjiżi. Dawn il-
prijoritajiet ġodda għandhom ikunu ddikjarati b'mod ċar. Jeħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn 
id-DCI, li jiffinanzja l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA), u l-Istrument għall-Pajjiżi 
Industrijalizzati MAAS (il-Lvant Nofsani, l-Asja, l-Amerika ta' Fuq u t'Isfel u l-Afrika t'Isfel) li 
għadu kemm ġie rivedut u li għandu jkopri l-kooperazzjoni b'interess reċiproku u li ma 
tidħolx b'mod ċar fl-ODA.
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan primarju ta' kooperazzjoni ma' 
dawn il-pajjiżi u territorji msemmija fil-
paragrafu 1 għandu jkun li jipprovdi 
rispons speċifiku għall-ħtieġa li jissaħħu r-
rabtiet u li jkun hemm impenn aktar 
magħhom fuq bażi bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali sabiex jinħoloq ambjent aktar 
favorevoli għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet 
tal-Komunità ma' dawn il-pajjiżi u 
territorji u jiġi inkoraġġut id-djalogu waqt 
li jiġu promossi l-interessi Komunitarji.

2. L-għan primarju ta' kooperazzjoni mal-
pajjiżi sħab għandu jkun li jipprovdi 
rispons speċifiku għall-ħtieġa li jissaħħu r-
rabtiet u li jkun hemm impenn akbar 
magħhom fuq bażi bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali sabiex jinħoloq ambjent aktar 
favorevoli għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet 
bejn il-Komunità u l-pajjiżi sħab u jiġi 
inkoraġġut id-djalogu waqt li jiġu promossi 
l-fehim reċiproku u l-interessi 
Komunitarji.

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' "pajjiżi sħab" huwa marbut mal-Emenda 5. L-ambitu tal-istrument jinbidel minn "li 
jiġu promossi l-interessi Komunitarji" għal strument li jipprovdi għal attivitajiet fl-interess 
kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-pajjiżi sħab.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kooperazzjoni għandha tkun immirata 
biex isir impenn ma' msieħba li jaqsmu 
strutturi u valuri politiċi, ekonomiċi u 
istituzzjonali simili għall-Komunità u li 
huma msieħba u atturi bilaterali importanti 
f'fora multilaterali u fil-governanza globali. 
Il-kooperazzjoni tkopri wkoll imsieħba li 
magħhom il-Komunità għandha interess 
strateġiku fil-promozzjoni ta’ rabtiet.

1. Il-kooperazzjoni għandha tkun immirata 
biex isir impenn ma' pajjiżi sħab sabiex 
jinkisbu l-għanijiet li ġejjin:

– il-mitigazzjoni tal-kunflitti kif ukoll it-
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tisħiħ tad-djalogu u t-tiġdid tal-ħbiberija;
– il-qsim u l-promozzjoni ta' strutturi u 
valuri politiċi, ekonomiċi u istituzzjonali 
simili;

– iż-żieda ta’ skambji ma’ sħab u atturi 
bilaterali importanti f’fora multilaterali u 
fil-governanza globali.

Ġustifikazzjoni

Twessigħ tal-ambitu – il-lista tinftiehem weħidha.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, 
pajjiżi u territorji industrijalizzati u 
oħrajn bi dħul għoli għandhom jinkludu 
pajjiżi u territorji elenkati fl-Anness I u 
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għandhom 
jinkludu pajjiżi elenkati fl-Anness II. 
Madankollu, f'ċirkostanzi debitament 
ġustifikati u sabiex tiġi promossa l-
kooperazzjoni reġjonali, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi meta tkun qed tadotta l-
programmi ta' azzjoni msemmija fl-
Artikolu 6 li pajjiżi mhux elenkati fl-
Annessihuma eliġibbli, fejn il-proġett jew 
il-programm li għandu jiġi implimentat 
huwa ta' natura reġjonali jew 
transkonfinali. Jistgħu jsiru 
dispożizzjonijiet għal dan fil-programmi ta' 
kooperazzjoni multiannwali msemmija fl-
Artikolu 5. Il-Kummissjoni għandha 
temenda l-listi fl-Annessi I u II skont 
reviżjonijiet regolari tal-OKEI/KGI tal-lista 
tagħha ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
għandha tinforma lill-Kunsill b'dan”.

2. Madankollu, f'ċirkostanzi debitament 
ġustifikati u sabiex tiġi promossa l-
kooperazzjoni reġjonali, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi meta tkun qed tadotta l-
programmi ta' azzjoni msemmija fl-
Artikolu 6 li pajjiżi mhux elenkati fl-
Annessihuma eliġibbli, fejn il-proġett jew 
il-programm li għandu jiġi implimentat 
huwa ta' natura reġjonali jew 
transkonfinali. Jistgħu jsiru 
dispożizzjonijiet għal dan fil-programmi ta' 
kooperazzjoni multiannwali msemmija fl-
Artikolu 5. Il-Kummissjoni għandha 
temenda l-listi fl-Annessi I u II skont 
reviżjonijiet regolari tal-OKEI/KGI tal-lista 
tagħha ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
għandha tinforma lill-Kunsill b'dan”.
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Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 5.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 4, il-punt 1 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"(1) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni, 
sħubiji u intrapriżi konġunti bejn atturi 
ekonomiċi, akkademiċi, kulturali u 
xjentifiċi, b'enfasi partikolari fuq 
attivitajiet imfassla biex jipprevjenu t-
tibdil fil-klima u fuq teknoloġiji 
sostenibbli mal-ambjent u soċjalment, 
nodfa u adattati lokalment fil-Komunità 
u l-pajjiżi sħab;"

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet kulturali u dawk li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent għandhom jiżdiedu fl-ambitu 
ta' dan l-istrument. (It-tibdil fl-oqsma stabbiliti fl-istrument oriġinali huwa bil-korsiv).

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 4, il-punt 2 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"2) l-istimolu ta' kummerċ bilaterali, 
flussi ta' investiment u sħubijiet 
ekonomiċi, b'attenzjoni speċjali għall-
SMEs;"
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li nbidel l-għadd ta' pajjiżi sħab, l-attivitajiet iffinanzjati għandu jkollhom valur 
miżjud ċar għaż-żewġ naħat. (It-tibdil fl-oqsma stabbiliti fl-istrument oriġinali huwa bil-
korsiv).

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 c (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Fl-Artikolu 4, il-punt 3 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"3) il-promozzjoni ta' djalogi bejn l-
atturi politiċi, ekonomiċi, soċjali u 
kulturali u organizzazzjonijiet oħra 
mhux governattivi f'setturi rilevanti fil-
Komunità u f'pajjiżi sħab;

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied il-kooperazzjoni "kulturali" (it-tibdil fl-oqsma stabbiliti fl-istrument oriġinali 
huwa bil-korsiv).

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 d (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Fl-Artikolu 4, il-punt 5 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"5) il-promozzjoni ta' proġetti ta' 
kooperazzjoni f'oqsma bħar-riċerka, ix-
xjenza u t-teknoloġija, l-isport u l-
kultura, l-enerġija li tiġġedded, 
kwistjonjiet ta' trasport [...], l-ambjent – 
inkluż it-tibdil fil-klima, id-dwana [...], 
kwistjonijiet finanzjarji, legali u dwar id-
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drittijiet tal-bniedem, u kwalunkwe 
kwistjoni oħra ta' interess reċiproku 
bejn il-Komunità u l-pajjiżi sħab;"

Ġustifikazzjoni

Żdiedu oqsma ewlenin oħrajn ta' kooperazzjoni potenzjali. (It-tibdil fl-oqsma stabbiliti fl-
istrument oriġinali huwa bil-korsiv).

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 e (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) L-Artikolu 6(1) jinbidel b'dan li ġej:
"1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta' azzjoni annwali bbażati 
fuq il-programmi ta' kooperazzjoni 
pluriennali msemmija fl-Artikolu 5 u 
għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin 
b'dan."

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 f (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3f) Fl-Artikolu 7 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"1a. L-assistenza Komunitarja taħt dan 
ir-Regolament ma għandhiex tintuża 
sabiex jiġu ffinanzjati l-akkwist ta' armi 
jew munizzjon, jew operazzjonijiet li 
jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta' 
difiża."
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Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Artikolu 9(3) jinbidel b'dan li ġej:
"3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' appoġġ mhux koperti mill-
programmi pluriennali ta' kooperazzjoni 
u għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin 
b'dan."

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 14a

L-eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 5 għandha tkun 
ikkonferita fuq il-Kummissjoni għall-
perjodu tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.
2. Malli tkun adottat att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess 
ħin b'dan.
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3. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
kkonferita fuq il-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 
14b u 14c."

Ġustifikazzjoni

Test standard dwar l-atti ddelegati.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 c (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Article 14 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 14b

Revoka tad-delega
1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 5 tista’ tiġi rrevokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
kwalunkwe ħin.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-
delega tas-setgħat għandha timpenja 
ruħha li tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u 
lill-Kummissjoni, filwaqt li tiddikjara s-
setgħat iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għar-revoka u 
għandha ġġib fit-tmiem id-delega tas-
setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ minnufih jew 
f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati li jkunu diġà fis-seħħ. Id-
deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.”
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Ġustifikazzjoni

Test standard dwar l-atti ddelegati.

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 d (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2006
Artikolu 14 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 14c

Oġġezzjonijiet għall-atti delegati
1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att iddelegat fi 
żmien tliet xhur mid-data ta' notifika.
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
dan għandu jidħol fis-seħħ fid-data 
stipulata fih.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att iddelegat, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tiddikjara r-raġunijiet tal-oġġezzjoni 
għall-att iddelegat."

Ġustifikazzjoni
Test standard dwar l-atti ddelegati.
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