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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0393),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0247/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, kif ukoll tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat 
għall-Kontroll Baġitarju u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE, Euratom) …/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid]12, b'mod 
partikolari dawk li jirregolaw il-ġestjoni 
kondiviża mal-Istati Membri, il-funzjoni 
tal-korpi akkreditati u l-prinċipji tal-baġit, 
japplikaw għall-interventi u għall-miżuri 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(5) Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12, b'mod 
partikolari dawk li jirregolaw il-ġestjoni 
kondiviża mal-Istati Membri, il-funzjoni 
tal-korpi akkreditati u l-prinċipji tal-baġit, 
japplikaw għall-interventi u għall-miżuri 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.

__________________ __________________

12 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid].

12 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, 
(UE) Nru 1304/2013, (UE) 
Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, 
(UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, 
u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li 
jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012. (ĠU L 193, 30.7.2018, 
p. 1).

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(UE) .../... [ir-Regolament CPR1], jenħtieġ 
li japplikaw mutatis mutandis għall-
interventi u l-miżuri stabbiliti f'dan ir-
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Regolament.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) "indikatur tal-output" tfisser 
indikatur tal-output kif definit fil-punt 12 
tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE).../... 
[ir-Regolament CPR].

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) "indikatur tar-riżultat" tfisser 
indikatur tar-riżultat kif definit fil-punt 13 
tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE).../... 
[ir-Regolament CPR].

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) "defiċjenza serja" tfisser 
defiċjenza serja kif definita fil-punt 30 tal-
Artikolu 2 tar-Regolament (UE) .../... [ir-
Regolament CPR].



PE629.392v01-00 8/59 PR\1165936MT.docx

MT

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) "korp intermedju" tfisser korp 
intermedju kif definit fil-punt 7 tal-
Artikolu 2 tar-Regolament (UE) .../... [ir-
Regolament CPR].

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ce (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) "pjan ta' azzjoni" tfisser pjan ta' 
azzjoni f'konformità mal-Artikolu 39(1) u 
l-Aritkolu 40(1).

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Miżuri ta' informazzjoni

1. L-għoti ta' informazzjoni 
ffinanzjat skont l-Artikolu 7(e) għandu 
jkollu l-għan, b'mod partikolari, li jgħin 
fit-tifsir, fl-implimentazzjoni u fl-iżvilupp 
tal-PAK u li jżid is-sensibilizzazzjoni tal-
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pubbliku għall-kontenut u l-għanijiet 
tagħha, li jerġa' jrawwem il-fiduċja tal-
konsumaturi wara l-kriżijiet permezz ta' 
kampanji tal-informazzjoni, li jinforma 
lill-bdiewa u lil partijiet oħrajn attivi 
f'żoni rurali dwar il-PAK u li jgħin liċ-
ċittadini jifhmuha. Għandu jagħti 
informazzjoni koerenti, oġġettiva u 
komprensiva, kemm ġol-Unjoni kif ukoll 
barra minnha.

2 Il-miżuri msemmijin fil-
paragrafu 1 jistgħu jkunu magħmulin 
minn dan li ġej:

(a) programmi ta' ħidma annwali jew 
miżuri speċifiċi oħrajn ippreżentati minn 
partijiet terzi;

(b) attivitajiet implimentati fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri li tirrikjedi l-liġi jew dawk il-miżuri 
li diġà jkunu qed jirċievu finanzjament 
fil-kuntest ta' azzjoni oħra tal-Unjoni 
għandhom jiġu esklużi. 

Sabiex timplimenta l-attivitajiet 
imsemmijin fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu, il-Kummissjoni tista' tkun 
megħjuna minn esperti esterni. Il-miżuri 
msemmijin fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawk il-prijoritajiet ikunu marbutin mal-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament.

3. Darba fis-sena, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika sejħa għall-proposti 
li tkun tirrispetta l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.

4. Il-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 101(1) għandu jiġi mgħarraf bil-
miżuri previsti u meħudin skont dan l-
Artikolu.

5. Kull sentejn, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 44 tressaq wara l-Artikolu 6 bħala Artikolu ġdid f'dan il-Kapitolu; l-ebda tibdil fil-
kontenut

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew 
f'isimha, kull Fond jista' jiffinanzja b'mod 
dirett l-attivitajiet ta' tħejjija, l-attivitajiet 
ta' monitoraġġ, l-attivitajiet amministrattivi 
u l-attivitajiet ta' appoġġ tekniku, u l-
evalwazzjoni, l-awditjar u l-ispezzjoni 
meħtieġa biex tiġi implimentata l-PAK. 
Dawn għandhom jinkludu, b'mod 
partikolari, l-affarijiet li ġejjin:

Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew 
f'isimha, kull Fond jista' jiffinanzja b'mod 
dirett l-attivitajiet ta' tħejjija, l-attivitajiet 
ta' monitoraġġ, l-attivitajiet amministrattivi 
u l-attivitajiet ta' appoġġ tekniku, u l-
evalwazzjoni, l-awditjar u l-ispezzjoni 
meħtieġa biex tiġi implimentata l-PAK. Il-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR imsemmija fl-
Artikolu 86(3) tar-Regolament (UE) .../... 
[Ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK] għandha tqis iż-żieda fil-bini tal-
kapaċità amministrattiva fir-rigward tal-
governanza ġdida u s-sistemi ta' kontroll 
fl-istat membru. Dawn għandhom 
jinkludu, b'mod partikolari, l-affarijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-diċitura ta' dan l-Artikolu tressqet nofsha fl-Artikolu 9a (ġdid) u nofsha fl-
Artikolu 10a (ġdid)

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Awtorità kompetenti

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità fuq livell ministerjali li tkun 
responsabbli għall-affarijiet li ġejjin:

(a) għall-ħruġ, għar-reviżjoni u għall-
irtirar tal-akkreditament tal-aġenziji tal-
pagamenti msemmija fl-Artikolu 9a(2);

(b) għall-akkreditament tal-korp ta' 
koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 10a;

(c) għall-ħatra tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 11;

(d) għat-twettiq tal-kompiti assenjati 
lill-awtorità kompetenti skont dan il-
Kapitolu.

2. Permezz ta' att formali, l-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi li toħroġ 
akkreditament għall-aġenzija tal-
pagamenti u għall-korp ta' koordinazzjoni 
jew li tirtirah wara reviżjoni, abbażi ta' 
eżami tal-kriterji ta' akkreditament li l-
Kummissjoni għandha tadotta skont l-
Artikolu 12a(1)(a). L-awtorità kompetenti 
għandha tavża lill-Kummissjoni dwar l-
akkreditamenti u l-irtirar tagħhom 
mingħajr dewmien.

Or. en

(Ara d-diċitura (modifikata) tal-ex artikolu 9)
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar

Awtorità kompetenti

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità fuq livell ministerjali li tkun 
responsabbli għall-affarijiet li ġejjin:

(a) għall-ħruġ, għar-reviżjoni u għall-
irtirar tal-akkreditament tal-aġenziji tal-
pagamenti msemmi fl-Artikolu 8(2);

(b) għall-akkreditament tal-korp ta' 
koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 8(4);

(c) għall-ħatra tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 11;

(d) għat-twettiq tal-kompiti li huma 
assenjati lill-awtorità kompetenti skont 
dan il-Kapitolu.

2. Permezz ta' att formali, l-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi li toħroġ 
akkreditament għall-aġenzija tal-
pagamenti u għall-korp ta' koordinazzjoni 
jew li tirtirah wara reviżjoni, abbażi ta' 
eżami tal-kriterji ta' akkreditament li l-
Kummissjoni għandha tadotta skont l-
Artikolu 10(1)(a). L-awtorità kompetenti 
għandha tavża lill-Kummissjoni dwar l-
akkreditamenti u l-irtirar tagħhom 
mingħajr dewmien.

Or. en

(Id-diċitura ta' dan l-artikolu tressqet (u tbiddlet) fl-Artikolu 8a ġdid)

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a

L-aġenziji tal-pagamenti

1. L-aġenziji tal-pagamenti 
għandhom ikunu dipartimenti jew korpi 
tal-Istati Membri li jkunu responsabbli 
għall-ġestjoni u għall-kontroll tan-nefqa 
msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6.

Ħlief għat-twettiq tal-pagamenti, l-
eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti tista' tiġi 
ddelegata.

2. L-Istati Membri għandhom 
jakkreditaw bħala aġenziji tal-pagamenti 
lil dipartimenti jew korpi li jkollhom 
organizzazzjoni amministrattiva u sistema 
ta' kontroll intern li jkunu jipprovdu 
biżżejjed garanziji li l-pagamenti jkunu 
legali, regolari u kkontabilizzati kif 
xieraq. Għal dan il-għan, l-aġenziji tal-
pagamenti għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet minimi għall-
akkreditament f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-ambjent intern, mal-attivitajiet ta' 
kontroll, mal-informazzjoni u mal-
komunikazzjoni u mal-monitoraġġ 
stabbiliti mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 12a(1)(a).

Kull Stat Membru għandu jillimita l-
għadd ta' aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati tiegħu kif ġej:

(a) għal aġenzija waħda fil-livell 
nazzjonali jew, meta jkun japplika, għal 
aġenzija waħda għal kull reġjun; kif ukoll

(b) għal aġenzija waħda għall-ġestjoni 
tan-nefqa kemm tal-FAEG kif ukoll tal-
FAEŻR.

Madankollu, meta l-aġenziji tal-
pagamenti jkunu stabbiliti fil-livell 
reġjonali, l-Istati Membri barra minn 
hekk għandhom jew jakkreditaw aġenzija 
tal-pagamenti fil-livell nazzjonali għall-
iskemi tal-għajnuna li, min-natura 
tagħhom, ikollhom jiġu amministrati fil-
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livell nazzjonali, jew inkella l-Istati 
Membri għandhom jgħaddu l-ġestjoni ta' 
dawn l-iskemi lill-aġenziji tal-pagamenti 
reġjonali tagħhom.

L-aġenziji tal-pagamenti li jkun ilhom tal-
inqas tliet snin ma jamministraw in-nefqa 
tal-FAEG jew tal-FAEŻR għandhom 
jitilfu l-akkreditament tagħhom.

L-Istati Membri ma għandhom jaħtru l-
ebda aġenzija addizzjonali ġdida tal-
pagamenti wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament.

3. Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u 
(6) tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/… [ir-Regolament 
Finanzjarju l-ġdid] ("ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' Frar tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, il-
persuna responsabbli għall-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata għandha tħejji d-
dokumenti li ġejjin u tibgħathom lill-
Kummissjoni:

(a) il-kontijiet annwali tan-nefqa li 
tkun iġġarrbet huma u jitwettqu l-kompiti 
fdati lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata tagħha, kif previst fl-
Artikolu 63(5)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju, flimkien mal-informazzjoni 
meħtieġa għall-approvazzjoni tagħhom 
skont l-Artikolu 51;

(b) ir-rapport annwali ta' 
approvazzjoni finanzjarja msemmi fl-
Artikolu 51(1) li juri li n-nefqa saret skont 
l-Artikolu 35;

(c) dikjarazzjoni ta' ġestjoni kif previst 
fl-Artikolu 63(6) tar-Regolament 
Finanzjarju dwar il-fatt li l-informazzjoni 
tkun ġiet ippreżentata kif suppost u tkun 
kompluta u preċiża, kif previst fl-
Artikolu 63(6)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju;

B'mod eċċezzjonali, il-Kummissjoni tista' 
testendi l-iskadenza tal-15 ta' Frar 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu sal-
1 ta' Marzu meta l-Istat Membru 
kkonċernat jitlob dan, kif previst fit-tieni 
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subparagrafu tal-Artikolu 63(7) tar-
Regolament Finanzjarju.

4. Meta aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata ma tkunx tissodisfa xi wieħed 
mill-kriterji ta' akkreditament imsemmija 
fil-paragrafu 2 jew iktar, jew ma tkunx 
għadha tissodisfah, l-Istat Membru, li 
jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq 
talba tal-Kummissjoni, għandu jirtira dak 
l-akkreditament dment li l-aġenzija tal-
pagamenti ma tagħmilx it-tibdiliet 
meħtieġa f'perjodu li għandha 
tistabbilixxih l-awtorità kompetenti skont 
kemm tkun gravi l-problema.

5. L-aġenziji tal-pagamenti 
għandhom jamministraw u jiżguraw il-
kontroll tal-ħidmiet marbutin mal-
intervent pubbliku li għalihom ikunu 
responsabbli u għandhom iżommu r-
responsabbiltà ġenerali f'dak il-qasam.

Meta jingħata appoġġ permezz ta' 
strument finanzjarju implimentat mill-
BEI jew minn istituzzjoni finanzjarja 
internazzjonali oħra li fiha Stat Membru 
jkun azzjonist, l-aġenzija tal-pagamenti 
għandha sserraħ fuq ir-rapport ta' 
kontroll li jappoġġa l-applikazzjonijiet 
għall-pagamenti li jkun bagħat il-BEI jew 
li tkun bagħtet istituzzjoni internazzjonali 
oħra.

Or. en

(Ara d-diċitura (modifikata) tal-ex artikolu 8)

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar

Setgħat tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
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li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 
li jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar l-affarijiet li ġejjin:

(a) il-kundizzjonijiet minimi għall-
akkreditament tal-aġenziji tal-pagamenti 
msemmijin fl-Artikolu 8(2) u għall-
akkreditament tal-korpi ta' koordinazzjoni 
msemmijin fl-Artikolu 8(4); u

(b) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti 
b'rabta mal-intervent pubbliku u r-regoli 
dwar il-kontenut tar-responsabbiltajiet ta' 
ġestjoni u ta' kontroll tagħhom.

2.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar:

(a) il-proċeduri għall-ħruġ, għall-
irtirar u għar-reviżjoni tal-akkreditament 
tal-aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta' 
koordinazzjoni, kif ukoll il-proċeduri 
għas-superviżjoni tal-akkreditament tal-
aġenziji tal-pagamenti;

(b) il-ħidma u l-verifiki li jsiru b'rabta 
mad-dikjarazzjoni ta' ġestjoni tal-aġenziji 
tal-pagamenti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(c);

(c) il-funzjonament tal-korp ta' 
koordinazzjoni u n-notifika tal-
informazzjoni lill-Kummissjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 8(4).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

Or. en

(Id-diċitura ta' dan l-artikolu tressqet (u tbiddlet) għall-Artikolu 12a (ġdid))

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a

Korpi ta' koordinazzjoni

Meta jkun hemm iktar minn aġenzija 
waħda tal-pagamenti akkreditata, l-Istati 
Membri għandhom jaħtru korp pubbliku 
ta' koordinazzjoni u għandhom 
jassenjawlu l-kompiti li ġejjin:

(a) li jiġbor l-informazzjoni li 
għandha tintbagħat lill-Kummissjoni u li 
jibgħat dik l-informazzjoni lill-
Kummissjoni;

(b) li jibgħat ir-rapport annwali dwar 
il-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 52(1);

(c) li jieħu azzjonijiet biex jissolva kull 
nuqqas ta' natura komuni jew jikkoordina 
t-tali azzjonijiet, u li jżomm lill-
Kummissjoni infurmata dwar kull segwitu 
għal dan; permezz ta' pjan ta' azzjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 39(1) u, jew l-
Artikolu 40(1).

(d) li jippromwovi l-applikazzjoni 
armonizzata tar-regoli tal-Unjoni u 
jiżgura dan.

2. Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u 
(6) tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/… [ir-Regolament 
Finanzjarju l-ġdid] ("ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' Frar tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, 
għandha tħejji d-dokumenti li ġejjin u 
tibgħathom lill-Kummissjoni flimkien 
mad-dikjarazzjoni ta' ġestjoni:

(a) il-funzjonament tajjeb tas-sistemi 
ta' governanza li jkunu ddaħħlu fis-seħħ, 
li jagħtu l-garanziji meħtieġa b'rabta mal-
outputs irrappurtati fir-rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni, kif previst fl-
Artikolu 63(6)(b) u (c) tar-Regolament 
Finanzjarju;

(b) analiżi tan-natura tal-iżbalji u tan-
nuqqasijiet li ġew identifikati fis-sistemi 
permezz tal-awditi u tal-kontrolli, u tal-
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firxa tagħhom, kif ukoll l-azzjonijiet 
korrettivi li ttieħdu jew ippjanati li 
jittieħdu, kif previst fl-Artikolu 63(5)(b) 
tar-Regolament Finanzjarju.

Għall-Istati Membri li ma għandhomx 
korp ta' koordinazzjoni, il-kompiti 
deskritti f'dan l-Artikolu għandhom jiġu 
assenjati lill-awtorità kompetenti.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-
ipproċessar tal-informazzjoni finanzjarja 
msemmija fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, il-korp ta' koordinazzjoni 
jrid jiġi akkreditat b'mod speċifiku mill-
Istati Membri.

Ir-rapport annwali ta' approvazzjoni dwar 
il-prestazzjoni li l-korp ta' koordinazzjoni 
jipprovdi għandu jkun kopert mill-kamp 
ta' applikazzjoni tal-opinjoni msemmija 
fl-Artikolu 11(1) u, meta jintbagħat, 
għandu jintbagħat flimkien ma' 
dikjarazzjoni ta' ġestjoni li tkun tkoprih 
kollu.

Or. en

(Ara d-diċitura tal-ex artikolu 8(modifikat))

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dik l-opinjoni, għandu jintqal ukoll jekk 
l-eżami jqajjimx dubji dwar id-
dikjarazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta' 
ġestjoni msemmija fl-Artikolu 8(3)(c).

F'dik l-opinjoni, għandu jintqal ukoll jekk 
l-eżami jqajjimx dubji dwar id-
dikjarazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta' 
ġestjoni msemmija fl-Artikolu 9a(3)(c).

Or. en



PR\1165936MT.docx 19/59 PE629.392v01-00

MT

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar il-kompiti tal-korpi taċ-
ċertifikazzjoni, fosthom il-verifiki li jridu 
jitwettqu u l-korpi li jridu jsirulhom dawk 
il-verifiki, u r-regoli dwar iċ-ċertifikati u 
r-rapporti li dawk il-korpi jridu jħejju, kif 
ukoll dwar id-dokumenti li jridu 
jintbagħtu magħhom.

Ladarba l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri jkunu ħatru l-korp taċ-
ċertifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 11 u 
jkunu għarrfu lill-Kummissjoni b'dan, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lista 
komprensiva ta' dawn il-korpi kollha lill-
Parlament Ewropew, sa mhux aktar tard
minn sena wara... [id-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u t-
tieni darba mhux aktar tard minn erba' 
snin wara;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jistabbilixxu wkoll l-affarijiet li ġejjin:

imħassar

(a) il-prinċipji tal-awditjar li fuqhom 
jissejsu l-opinjonijiet tal-korpi taċ-
ċertifikazzjoni, fosthom valutazzjoni tar-
riskji, il-kontrolli interni u l-livell tal-
provi tal-awditjar li huwa meħtieġ;

(b) il-metodi tal-awditjar li l-korpi taċ-
ċertifikazzjoni jridu jużaw biex jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom, filwaqt li jqisu l-
istandards internazzjonali dwar l-
awditjar.

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

imħassar

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Titolu II – Kapitolu IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU IIa

Servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli

Artikolu 11a

Servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-
Istati Membri għandhom jinkludu sistema 
għall-provvista ta' servizzi għall-għoti ta' 
pariri lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħrajn 
tal-appoġġ tal-PAK dwar il-ġestjoni tal-art 
u l-ġestjoni tal-azjenda agrikola ("servizzi 
konsultattivi għall-azjendi agrikoli").

2. Is-servizzi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru d-
dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika 
u xjentifika aġġornata żviluppata mir-
riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom
jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta' 
konsulenti għall-azjendi agrikoli, 
riċerkaturi, organizzazzjonijiet tal-bdiewa 
u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra li 
jiffurmaw is-Sistemi tal-Għarfien u tal-
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Innovazzjoni Agrikoli (AKIS).

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-parir mogħti lil-azjendi 
agrikoli jkun imparzjali u li l-konsulenti 
ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interess.

4. Is-sistemi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru mill-
inqas dan li ġej:

(a) ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet u l-
impenji ta' ġestjoni kollha li japplikaw 
għall-bdiewa u għall-benefiċjarji l-oħra 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, 
inkluż ir-rekwiżiti u l-istandards taħt il-
kundizzjonalità u l-kundizzjonijiet għall-
iskemi ta' appoġġ kif ukoll informazzjoni 
dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjanijiet 
ta' negozju stabbiliti fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK;

(b) ir-rekwiżiti kif definiti mill-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2000/60/KE, id-
Direttiva 92/43/KEE, id-
Direttiva 2009/147/KE, id-
Direttiva 2008/50/KE, id-Direttiva 
(UE) 2016/2284, ir-Regolament 
(UE) 2016/2031, ir-Regolament 
(UE) 2016/429, l-Artikolu 55 tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u d-
Direttiva 2009/128/KE;

(c) il-prattiki tal-azjendi agrikoli li 
jipprevjenu l-iżvilupp tar-reżistenza għall-
antimikrobiċi kif stabbilit fil-
Komunikazzjoni "Pjan ta' Azzjoni 
Ewropew Saħħa Waħda kontra r-
Reżistenza għall-Antimikrobiċi"1b;

(d) il-ġestjoni tar-riskju kif imsemmi 
fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE) …/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK];

(e) l-appoġġ għall-innovazzjoni b'mod 
partikolari għat-tħejjija u għall-
implimentazzjoni tal-proġetti tal-Grupp 
Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif 
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imsemmi fl-Artikolu 114;

(f) l-iżvilupp u l-faċilitazzjoni tal-
aċċess għat-teknoloġiji diġitali fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali kif imsemmi 
fl-Artikolu 102.

3. Rekwiżiti speċifiċi relatati mas-
sistema konsultattiva għall-azjendi 
agrikoli:

(a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw permezz ta' proċedura pubblika 
xierqa li l-konsulenti li jaħdmu fi ħdan is-
sistema konsultattiva għall-azjendi 
agrikoli jkunu kwalifikati kif xieraq u 
mħarrġa regolarment.

(b) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw is-separazzjoni bejn il-
konsulenza u l-kontroll. F'dak ir-rigward 
u mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar aċċess pubbliku għal 
dokumenti, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-korpi magħżula u maħtura 
kif imsemmi fl-Artikolu 12(1) ma 
jiżvelawx informazzjoni dwar persuni jew 
individwi jew data li huma jiksbu matul l-
attività tagħhom ta' konsulenza lil persuni 
minbarra lil benefiċjarju li jmexxi l-
azjenda konċernata, bl-eċċezzjoni ta' 
kwalunkwe irregolarità jew ksur misjuba 
matul l-attività tagħhom li jkunu koperti 
minn obbligu stabbilit fid-dritt tal-Unjoni 
jew fid-dritt nazzjonali li jgħarrfuhom lil 
awtorità pubblika, partikolarment fil-każ 
ta' reati kriminali. L-awtorità nazzjonali 
kkonċernata għandha tipprovdi, 
primarjament permezz ta' mezzi 
elettroniċi, lill-benefiċjarju potenzjali listi 
adatti ta' korpi magħżula u maħtura kif 
imsemmi fl-Artikolu 12(1).

__________________

1a Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-
suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u li jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE 
(ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).
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1b "Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa 
Waħda kontra r-Reżistenza għall-
Antimikrobiċi (RAM) (COM(2017)339 
final).

Or. en

(Ara d-diċitura (modifikata) tal-Artikolu 13 ta' COM(2018)0392 tal-1 ta' Ġunju 2018)

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 Pjan Strateġiku (f): iż-żieda ta' "u l-faċilitazzjoni tal-aċċess għal"; 3. Rekwiżiti 
speċifiċi relatati mas-sistema konsultattiva għall-azjendi agrikoli: ara r-Regolament 
Orizzontali attwali l-Artikolu 13 (1;2;3); żieda fi 3. Rekwiżiti speċifiċi relatati mas-sistema 
konsultattiva għall-azjendi agrikoli: L-Istati Membri għandhom jiżguraw "permezz ta' 
proċedura pubblika xierqa" li l-konsulenti li jaħdmu fi ħdan is-sistema konsultattiva għall-
azjendi agrikoli jkunu kwalifikati kif xieraq u mħarrġa regolarment.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar

Limitu massimu tal-baġit

1. Il-limitu massimu annwali għan-
nefqa tal-FAEG għandu jkun magħmul 
mill-ammonti massimi stabbiliti għalih 
fir-Regolament (UE, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

2. F'każ li l-liġi tal-Unjoni tipprevedi 
somom li jkollhom jitnaqqsu mill-
ammonti msemmijin fil-paragrafu 1 jew 
jiżdiedu magħhom, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni 
li jistabbilixxu l-bilanċ nett disponibbli 
għan-nefqa tal-FAEG abbażi tad-data 
msemmija fil-liġi tal-Unjoni mingħajr ma 
tapplika l-proċedura msemmija fl-
Artikolu 101.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a

Setgħat tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar l-affarijiet li ġejjin:

(a) il-kundizzjonijiet minimi għall-
akkreditament tal-aġenziji tal-pagamenti 
msemmijin fl-Artikolu 9a(2) u għall-
akkreditament tal-korpi ta' koordinazzjoni 
msemmijin fl-Artikolu 10a(4);

(b) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti 
b'rabta mal-intervent pubbliku u r-regoli 
dwar il-kontenut tar-responsabbiltajiet ta' 
ġestjoni u ta' kontroll tagħhom.

(c) il-proċeduri għall-ħruġ, għall-
irtirar u għar-reviżjoni tal-akkreditament 
tal-aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta' 
koordinazzjoni, kif ukoll il-proċeduri 
għas-superviżjoni tal-akkreditament tal-
aġenziji tal-pagamenti;

(d) il-ħidma u l-verifiki li jsiru b'rabta 
mad-dikjarazzjoni ta' ġestjoni tal-aġenziji 
tal-pagamenti msemmija fl-
Artikolu 9(3)(c);

(e) il-funzjonament tal-korp ta' 
koordinazzjoni u n-notifika tal-
informazzjoni lill-Kummissjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 10a(4).

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ta' delegati li jissuplimentaw dan ir-
Regolament billi jistabbilixxu r-regoli 
dwar il-kompiti tal-korpi taċ-
ċertifikazzjoni, fosthom il-verifiki li jridu 
jitwettqu u l-korpi li jridu jsirulhom dawk 
il-verifiki, u r-regoli dwar iċ-ċertifikati u 
r-rapporti li dawk il-korpi jridu jħejju, kif 
ukoll dwar id-dokumenti li jridu 
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jintbagħtu magħhom.

Dawk l-atti delegati għandhom 
jistabbilixxu wkoll:

(a) il-prinċipji tal-awditjar li fuqhom 
jissejsu l-opinjonijiet tal-korpi taċ-
ċertifikazzjoni, fosthom valutazzjoni tar-
riskji, il-kontrolli interni u l-livell tal-
provi tal-awditjar li huwa meħtieġ;

(b) il-metodi tal-awditjar li l-korpi taċ-
ċertifikazzjoni jridu jużaw biex jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom, filwaqt li jqisu l-
istandards internazzjonali dwar l-
awditjar.

Or. en

(Ara d-diċitura tal-ex artikolu 10(modifikat))

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar

Konformità mal-limitu massimu

1. Meta l-liġi tal-Unjoni tipprevedi 
limitu massimu finanzjarju f’euro għan-
nefqa agrikola ta’ Stat Membru, it-tali 
nefqa għandha tiġi rrimborżata sa dak il-
limitu stabbilit f’euro u għandha tiġi 
aġġustata kif meħtieġ f’każ li japplikaw l-
Artikoli 37 sa 40.

2. L-allokazzjonijiet tal-Istati Membri 
għall-interventi fil-forma ta’ pagamenti 
diretti msemmijin fl-Artikolu 81 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], 
ikkoreġuti bl-aġġustamenti stabbiliti fl-
Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jitqiesu bħala limiti massimi 
finanzjarji f’euro.
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Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Awtorità ta' Ġestjoni

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
Awtorità ta' Ġestjoni għall-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li s-sistema 
ta' ġestjoni u ta' kontroll rilevanti tkun 
ġiet stabbilita b'tali mod li tiżgura 
allokazzjoni u separazzjoni ċari tal-
funzjonijiet bejn l-Awtorità ta' Ġestjoni u 
korpi oħra. L-Istati Membri għandhom 
ikunu responsabbli għall-iżgurar li s-
sistema taħdem b'mod effettiv matul il-
perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

2. L-Awtorità ta' Ġestjoni għandha 
tkun responsabbli għall-ġestjoni u għall-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK b'mod effiċjenti, effettiv u korrett. 
B'mod partikolari għandha tiżgura li:

(a) jkun hemm sistema elettronika 
sigura xierqa li tirreġistra, iżżomm, 
tamministra u tirrapporta informazzjoni 
statistika dwar il-pjan u l-
implimentazzjoni tiegħu meħtieġa għall-
finijiet tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni u, 
b'mod partikolari, l-informazzjoni 
meħtieġa għall-monitoraġġ tal-progress 
b'rabta mal-objettivi u l-miri definiti;

(b) il-benefiċjarji u korpi oħra involuti 
fl-implimentazzjoni tal-interventi:

(i) jiġu mgħarrfa dwar l-obbligi 
tagħhom li jirriżultaw mill-għajnuna 
mogħtija, u jżommu sistema ta' 
kontabbiltà separata jew kodiċi ta' 
kontabbiltà xieraq għat-tranżazzjonijiet 
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kollha marbuta ma' operazzjoni;

(ii) ikunu konxji tar-rekwiżiti fir-
rigward tal-provvediment tad-data lill-
Awtorità ta' Ġestjoni u r-reġistrazzjoni 
tar-rendiment u r-riżultati;

(c) il-benefiċjarji kkonċernati jiġu 
pprovduti, fejn xieraq, bl-użu ta' mezzi 
elettroniċi, mal-lista tar-rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni u l-istandards 
minimi ta' kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba stabbiliti skont it-
Taqsima 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu III tar-
Regolament tal-UE [ir-Regolament dwar 
il-Pjan Strateġiku tal-PAK] li għandhom 
jiġu applikati fil-livell tal-azjendi agrikoli, 
kif ukoll informazzjoni ċara u preċiża 
dwarhom;

(d) jiżguraw li l-evalwazzjoni ex ante 
msemmija fl-Artikolu 125 tar-Regolament 
(UE) [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] tikkonforma mas-
sistema ta' evalwazzjoni u monitoraġġ u 
jaċċettawhom u jissottomettuhom lill-
Kummissjoni;

(e) il-pjan ta' evalwazzjoni msemmi fl-
Artikolu 126 tar-Regolament UE [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK] tkun fis-seħħ, li l-evalwazzjoni ex 
post imsemmija f'dak l-Artikolu titwettaq 
fil-limiti ta' żmien stipulati f'dan ir-
Regolament, filwaqt li jiġi żgurat li dawn 
l-evalwazzjonijiet jikkonformaw mas-
sistema ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni 
u li jiġu sottomessi lill-Kumitat ta' 
Monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 111 u 
lill-Kummissjoni;

(f) il-Kumitat ta' Monitoraġġ jingħata 
l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa 
biex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni 
tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fid-dawl tal-
objettivi u l-prijoritajiet speċifiċi tiegħu;

(g) ir-rapport dwar il-prestazzjoni 
annwali jitfassal, inkluż it-tabelli ta' 
monitoraġġ aggregati, u, wara l-
konsultazzjoni mal-Kumitat ta' 
Monitoraġġ, jitressaq lill-Kummissjoni;
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(h) jittieħdu azzjonijiet ta' segwitu 
rilevanti fuq l-osservazzjonijiet tal-
Kummissjoni dwar ir-rapporti tal-
prestazzjoni annwali;

(i) l-aġenzija tal-pagamenti tirċievi l-
informazzjoni kollha meħtieġa, b'mod 
partikolari dwar il-proċeduri operati u 
kwalunkwe kontroll imwettaq b'relazzjoni 
mal-interventi magħżula għall-
finanzjament, qabel ma jkunu awtorizzati 
l-pagamenti;

(j) il-benefiċjarji taħt l-interventi 
ffinanzjati mill-FAEŻR, għajr l-interventi 
relatati maż-żona u mal-annimali, 
jirrikonoxxu l-appoġġ finanzjarju li 
rċevew, inkluż l-użu xieraq tal-emblema 
tal-Unjoni skont ir-regoli stabbiliti mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 5;

(k) isir reklamar għall-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, inkluż permezz tan-
netwerk nazzjonali tal-PAK, billi jiġu 
infurmati l-benefiċjarji potenzjali, l-
organizzazzjonijiet professjonali, is-sħab 
ekonomiċi u soċjali, il-korpi involuti fil-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi kkonċernati, inklużi l-
organizzazzjonijiet ambjentali bil-
possibbiltajiet offruti mill-Pjan Strateġiku 
tal-PAK u r-regoli biex jinkiseb aċċess 
għall-finanzjament tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK kif ukoll billi jiġu infurmati l-
benefiċjarji u l-pubbliku ġenerali dwar l-
appoġġ tal-Unjoni għall-agrikoltura u 
għall-iżvilupp rurali permezz tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK.

3. L-Istat Membru jew l-Awtorità ta' 
Ġestjoni jistgħu jaħtru korp intermedjarju 
wieħed jew aktar li jinkludi l-awtoritajiet 
lokali, il-korpi għall-iżvilupp reġjonali jew 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
biex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni tal-interventi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK.

4. Meta parti mill-kompiti tagħha 
jiġu delegati lil korp ieħor, l-Awtorità ta' 
Ġestjoni għandha żżomm responsabbiltà 
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sħiħa għall-effiċjenza u l-korrettezza tal-
ġestjoni u tal-implimentazzjoni ta' dawk 
il-kompiti. L-Awtorità ta' Ġestjoni 
għandha tiżgura li jkunu fis-seħħ 
dispożizzjonijiet xierqa li jippermettu lill-
korp l-ieħor jikseb id-data u l-
informazzjoni kollha meħtieġa għall-
eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 138 tar-
Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-
Pjan Strateġiku tal-PAK], li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-informazzjoni, tal-pubbliċità 
u tal-viżibbiltà msemmija fil-punti (j) u (k) 
tal-paragrafu 2. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 139(2) tar-
Regolament (UE) .../... [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].

Or. en

(Ara d-diċitura (modifikata) tal-Artikolu 110 "L-Awtorità ta' Ġestjoni" ta' COM(2018) 392 
final – 2018/0216 (COD) tal-1 ta' Ġunju 2018)

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 imħassar

Riżerva għall-agrikoltura

1. Fil-bidu ta' kull sena għandha tiġi 
stabbilita riżerva fl-FAEG li tkun 
maħsuba biex tipprovdi appoġġ 
addizzjonali għas-settur agrikolu għall-
finijiet tal-ġestjoni jew tal-
istabbilizzazzjoni tas-suq jew f'każ ta' 
kriżijiet li jolqtu lill-produzzjoni jew lid-
distribuzzjoni agrikola (minn hawn 'il 
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quddiem imsejħa "ir-riżerva għall-
agrikoltura").

L-approprjazzjonijiet għar-riżerva għall-
agrikoltura għandhom jiddaħħlu 
direttament fil-baġit tal-Unjoni.

Il-fondi tar-riżerva għall-agrikoltura 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-miżuri li jittieħdu skont l-Artikoli 8 sa 
21 u l-Artikoli 219, 220 u 221 tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013 għas-
sena jew għas-snin li għalihom ikun 
hemm bżonn jingħata l-appoġġ 
addizzjonali.

2. Ir-riżerva għall-agrikoltura 
għandha tkun ta' mill-inqas 
EUR 400 miljun fi prezzijiet kurrenti fil-
bidu ta' kull sena matul il-perjodu mill-
2021 sal-2027. Meta dan ikun xieraq 
minħabba l-iżviluppi tas-suq jew il-
prospetti tul is-sena attwali jew għas-sena 
ta' wara, il-Kummissjoni tista' taġġusta l-
ammont tar-riżerva għall-agrikoltura 
matul is-sena filwaqt li tqis l-
approprjazzjonijiet disponibbli fil-kuntest 
tal-FAEG.

B'deroga mill-Artikolu 12(2)(d) tar-
Regolament Finanzjarju, l-
approprjazzjonijiet mhux impenjati tar-
riżerva għall-agrikoltura għandhom jiġu 
riportati mingħajr limitu taż-żmien biex 
jiffinanzjaw lil din ir-riżerva fis-snin 
finanzjarji ta' wara.

Barra minn hekk, b'deroga mill-
Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament 
Finanzjarju, l-ammont kollu tar-riżerva 
għall-kriżijiet li ma jkunx intuża u li jkun 
disponibbli fi tmiem l-2020 għandu jiġi 
riportat għall-2021 mingħajr ma jerġa' 
jiddaħħal fil-linji baġitarji li jkopru l-
azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 5(2)(c) 
u għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-finanzjament tar-riżerva għall-
agrikoltura.

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżerva għall-agrikoltura Riżerva għall-kriżijiet

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-bidu ta' kull sena għandha tiġi stabbilita 
riżerva fl-FAEG li tkun maħsuba biex 
tipprovdi appoġġ addizzjonali għas-settur 
agrikolu għall-finijiet tal-ġestjoni jew tal-
istabbilizzazzjoni tas-suq jew f'każ ta' 
kriżijiet li jolqtu lill-produzzjoni jew lid-
distribuzzjoni agrikola  (minn hawn 'il 
quddiem imsejħa "ir-riżerva għall-
agrikoltura").

Fil-bidu ta' kull sena għandha tiġi stabbilita 
riżerva fl-FAEG li tkun maħsuba biex 
tipprovdi appoġġ addizzjonali għas-settur 
agrikolu għall-finijiet tal-ġestjoni jew tal-
istabbilizzazzjoni tas-suq jew f'każ ta' 
kriżijiet li jolqtu lill-produzzjoni jew lid-
distribuzzjoni agrikola  (minn hawn 'il 
quddiem imsejħa "ir-riżerva għall-
kriżijiet").

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet għar-riżerva għall-
agrikoltura għandhom jiddaħħlu 

imħassar
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direttament fil-baġit tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi tar-riżerva għall-agrikoltura 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-miżuri li jittieħdu skont l-Artikoli 8 sa 
21 u l-Artikoli 219, 220 u 221 tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013 għas-
sena jew għas-snin li għalihom ikun 
hemm bżonn jingħata l-appoġġ 
addizzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżerva għall-agrikoltura għandha tkun 
ta' mill-inqas EUR 400 miljun fi prezzijiet 
kurrenti fil-bidu ta' kull sena matul il-
perjodu mill-2021 sal-2027. Meta dan ikun 
xieraq minħabba l-iżviluppi tas-suq jew il-
prospetti tul is-sena attwali jew għas-sena 
ta' wara, il-Kummissjoni tista' taġġusta l-
ammont tar-riżerva għall-agrikoltura
matul is-sena filwaqt li tqis l-
approprjazzjonijiet disponibbli fil-kuntest 
tal-FAEG.

Ir-riżerva għall-kriżijiet għandha tkun ta' 
mill-inqas EUR 400 miljun fi prezzijiet 
kurrenti fil-bidu ta' kull sena matul il-
perjodu mill-2021 sal-2027. Meta dan ikun 
xieraq minħabba l-iżviluppi tal-kriżi, il-
Kummissjoni tista' taġġusta l-ammont tar-
riżerva għall-kriżijiet matul is-sena filwaqt 
li tqis dħul assenjat disponibbli jew 
ripagamenti tal-irregolaritajiet mill-
agrikoltura fl-Intestatura 2 bħala l-ewwel 
sors u s-sors prinċipali.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li l-approprjazzjonijiet disponibbli 
msemmija taħt l-ewwel subparagrafu ma 
jkunux biżżejjed, id-dixxiplina finanzjarja 
tista' tintuża biex timtela r-riżerva 
annwali għall-kriżijiet bħala l-aħħar 
alternattiva;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Kumitat ta' monitoraġġ

1. L-Istat Membru għandu jwaqqaf 
kumitat biex jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK ("il-Kumitat ta' Monitoraġġ") qabel 
is-sottomissjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK. Kull Kumitat ta' Monitoraġġ 
għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' 
proċedura. Il-Kumitat ta' Monitoraġġ 
għandu jiltaqa' mill-inqas darba fis-sena 
u għandu jirrieżamina l-kwistjonijiet 
kollha li jaffettwaw il-progress tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK lejn il-kisba tal-miri 
tiegħu. L-Istat Membru għandu 
jippubblika r-regoli tal-proċeduri tal-
Kumitat ta' Monitoraġġ u d-data u l-
informazzjoni kollha kondiviża mal-
Kumitat ta' Monitoraġġ online.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiddeċiedu l-kompożizzjoni tal-Kumitat ta' 
Monitoraġġ u għandhom jiżguraw 
rappreżentanza bilanċjata tal-awtoritajiet 
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pubbliċi u l-korpi intermedjarji rilevanti u 
tar-rappreżentanti tas-sħab imsemmija fl-
Artikolu 94(3) tar-Regolament UE [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK]. Kull membru tal-Kumitat ta' 
Monitoraġġ għandu jkollu vot. L-Istat 
Membru għandu jippubblika l-lista tal-
membri tal-Kumitat ta' Monitoraġġ 
online. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
għandhom jieħdu sehem fil-ħidma tal-
Kumitat ta' Monitoraġġ b'funzjoni 
konsultattiva.

3. Il-Kumitat ta' Monitoraġġ għandu 
jeżamina b'mod partikolari:

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
Pjan Strateġiku tal-PAK u fil-kisba tal-
istadji importanti u tal-miri;

(b) kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-
prestazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u 
l-azzjonijiet meħuda biex jiġu indirizzati 
dawn il-kwistjonijiet;

(c) l-elementi tal-valutazzjoni ex ante 
elenkati fl-Artikolu 52(3) tar-Regolament 
(UE) [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] u d-dokument 
ta' strateġija msemmi fl-Artikolu 53(1) 
tar-Regolament (UE) [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni];

(d) il-progress li jkun sar fit-twettiq 
tal-evalwazzjonijiet, is-sinteżi tal-
evalwazzjonijiet u kwalunkwe segwitu li 
jkun sar fuq is-sejbiet;

(e) l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u ta' viżibbiltà;

(f) il-bini tal-kapaċità amministrattiva 
għall-awtoritajiet pubbliċi u għall-
benefiċjarji, fejn rilevanti.

4. Il-Kumitat ta' Monitoraġġ għandu 
jagħti l-opinjoni tiegħu dwar:

(g) l-abbozz tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK;

(h) il-metodoloġija u l-kriterji użati 
għas-selezzjoni tal-operazzjonijiet;

(i) ir-rapporti annwali dwar il-
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prestazzjoni;

(j) il-pjan ta' evalwazzjoni u 
kwalunkwe emenda tiegħu;

(k) kwalunkwe proposta mill-awtorità 
ta' ġestjoni għall-emenda tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK.

Or. en

(Ara d-diċitura tal-Artikolu 111 "Il-Kumitat ta' Monitoraġġ" tal-COM(2018)392 final)

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Ir-rata ta' aġġustament 
iddeterminata skont dan l-Artikolu 
għandha tapplika biss għall-pagamenti 
diretti li jkunu ta' aktar minn EUR 2 000 
li għandhom jingħataw lill-bdiewa fis-
sena kalendarja korrispondenti.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, fl-istess waqt tal-abbozz tal-baġit 
għas-sena finanzjarja N, il-previżjonijiet 
tagħha għas-snin finanzjarji N - 1, N u 
N + 1.

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 7(b), il-Kummissjoni 
għandha tgħaddi, mingħajr ħlas, dik id-data 
mis-satelliti lill-awtoritajiet kompetenti 
għas-sistema ta' monitoraġġ tal-erja jew 
lill-fornituri tas-servizzi li dawk il-korpi 
jkunu awtorizzaw biex 
jirrappreżentawhom.

Skont l-Artikolu 7(b), il-Kummissjoni 
għandha tgħaddi, mingħajr ħlas, dik id-data 
mis-satelliti lill-awtoritajiet kompetenti 
għas-sistema ta' monitoraġġ u ta' kontroll 
tal-erja jew lill-fornituri tas-servizzi li 
dawk il-korpi jkunu awtorizzaw biex 
jirrappreżentawhom.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tqabbad lil entitajiet 
speċjalizzati jwettqu kompiti marbutin 
mat-tekniki jew mal-metodi ta' ħidma 
b'rabta mas-sistema ta' monitoraġġ tal-erja 
msemmija fl-Artikolu 64(1)(c).

Il-Kummissjoni tista' tqabbad lil entitajiet 
speċjalizzati jwettqu kompiti marbutin 
mat-tekniki jew mal-metodi ta' ħidma 
b'rabta mas-sistema ta' monitoraġġ u ta' 
kontroll tal-erja msemmija fl-
Artikolu 64(1)(c).

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom isiru pagamenti interim 
għal kull Pjan Strateġiku tal-PAK. Dawn 
għandhom jiġu kkalkulati billi tiġi 
applikata r-rata ta' kontribuzzjoni għal kull 
tip ta' intervent għan-nefqa pubblika li ssir 
u li jkollha x'taqsam miegħu kif imsemmi 

1. Għandhom isiru pagamenti interim 
għal kull Pjan Strateġiku tal-PAK. Dawn 
għandhom jiġu kkalkulati billi tiġi 
applikata r-rata ta' kofinanzjament għal 
kull tip ta' intervent għan-nefqa pubblika li 
ssir u li jkollha x'taqsam miegħu kif 
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fl-Artikolu 85 tar-Regolament (UE) …/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

imsemmi fl-Artikolu 85 tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont inkluż fl-ewwel 
dikjarazzjoni tan-nefqa jrid ikun tħallas 
qabel lill-istrument finanzjarju u jista' jkun 
sa 25 % tal-ammont kollu tal-
kontribuzzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK 
li tkun ġiet allokata għall-istrumenti 
finanzjarji skont il-ftehim ta' finanzjament 
rilevanti;

(a) l-ammont inkluż fl-ewwel 
dikjarazzjoni tan-nefqa jrid ikun tħallas 
qabel lill-istrument finanzjarju u jista' jkun 
sa 25 % tal-ammont kollu tal-
kofinanzjament tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK li jkun ġie allokat għall-istrumenti 
finanzjarji skont il-ftehim ta' finanzjament 
rilevanti;

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun saret skont ir-regoli tal-Unjoni 
applikabbli; jew

(b) tkun saret skont ir-regoli tal-Unjoni 
applikabbli; u

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta, fil-kuntest tal-approvazzjoni annwali 
tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 52, 
il-Kummissjoni tistabbilixxi li jkun hemm 
differenza ta' iktar minn 50 % bejn in-nefqa 
ddikjarata u l-ammont li jikkorrispondi 
mal-output rilevanti rrappurtat u l-Istat 
Membru ma jkunx jista' jiġġustifika dan kif 
xieraq, hija tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30.

Meta, fil-kuntest tal-approvazzjoni annwali 
tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 52, 
il-Kummissjoni tistabbilixxi li jkun hemm 
differenza ta' iktar minn 50 % bejn in-nefqa 
ddikjarata u l-ammont li jikkorrispondi 
mal-output rilevanti rrappurtat u l-Istat 
Membru ma jkunx jista' jiġġustifika dan kif 
xieraq, hija għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu iktar 
regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

Għal dak l-iskop, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 100, li jissupplimentaw dan 
ir-Regolament billi jistabbilixxu iktar 
regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni inkluża b'mod partikolari 
definizzjoni tal-indikaturi ta' progress u l-
proċedura biex dawn jiġu stabbiliti.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu iktar 

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 100, li
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regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

jissupplimentaw dan ir-Regolament billi
jistabbilixxu iktar regoli dwar l-elementi 
tal-pjanijiet ta' azzjoni u l-proċedura biex 
dawn jiġu stabbiliti.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
l-pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30 għandhom iqisu 
l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont l-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
l-pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30 għandhom iqisu 
l-atti delegati adottati skont it-tieni
subparagrafu tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 
li jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar l-interventi jew il-miżuri li 
għalihom l-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
l-pagamenti bil-quddiem.

imħassar

Or. en
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' emerġenza, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni biex 
issolvi problemi speċifiċi b'rabta mal-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni jistgħu 
jidderogaw mill-paragrafu 2, iżda biss sal-
punt u għall-perjodu li huma strettament 
meħtieġa.

F'każ ta' emerġenza, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti delegati permezz tal-proċedura 
ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 100a
biex issolvi problemi speċifiċi b'rabta mal-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

imħassar

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar

Miżuri ta' informazzjoni

1. L-għoti ta' informazzjoni 
ffinanzjat skont l-Artikolu 7(e) għandu 
jkollu l-għan, b'mod partikolari, li jgħin 
fit-tifsir, fl-implimentazzjoni u fl-iżvilupp 
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tal-PAK u li jżid l-għarfien tal-pubbliku 
dwar il-kontenut u l-għanijiet tagħha, li 
jerġa' jrawwem il-kunfidenza tal-
konsumaturi wara l-kriżijiet permezz ta' 
kampanji tal-informazzjoni, li jinforma 
lill-bdiewa u lil partijiet oħrajn attivi 
f'żoni rurali dwar il-PAK u li jippromwovi 
l-mudell Ewropew tal-agrikoltura u jgħin 
liċ-ċittadini jifhmuh.

Permezz tiegħu għandha tingħata 
informazzjoni koerenti, oġġettiva u 
komprensiva kemm fl-Unjoni kif ukoll 'il 
barra minnha.

2. Il-miżuri msemmijin fil-
paragrafu 1 jistgħu jkunu magħmulin 
minn dan li ġej:

(a) programmi ta' ħidma annwali jew 
miżuri speċifiċi oħrajn ippreżentati minn 
partijiet terzi;

(b) attivitajiet implimentati fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni.

Dawk il-miżuri li tirrikjedi l-liġi jew dawk 
il-miżuri li diġà jkunu qed jirċievu 
finanzjament fil-kuntest ta' azzjoni oħra 
tal-Unjoni għandhom jiġu esklużi.

Sabiex timplimenta l-attivitajiet 
imsemmijin fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu, il-Kummissjoni tista' tkun 
megħjuna minn esperti esterni.

Il-miżuri msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, 
sakemm dawk il-prijoritajiet ikunu 
marbutin mal-għanijiet ġenerali ta' dan 
ir-Regolament.

3. Darba fis-sena, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika sejħa għall-proposti 
li tkun tirrispetta l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.

4. Il-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 101(1) għandu jiġi mgħarraf bil-
miżuri previsti u meħudin skont dan l-
Artikolu.
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5. Kull sentejn, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tressaq lejn l-Artikolu 6a ġdid - l-ebda tibdil fil-kontenut

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u 
t-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu jew le;

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet prevista 
fil-paragrafu 1 f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-miżuri li jridu jittieħdu b'rabta mal-
adozzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni 
msemmijin fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 u mal-implimentazzjoni 
tagħhom, fosthom l-iskambju tal-
informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri u l-iskadenzi li jridu jitħarsu.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 100, li
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi
jistabbilixxu r-regoli dwar l-approvazzjoni 
tal-kontijiet prevista fil-paragrafu 1 f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-miżuri li jridu 
jittieħdu b'rabta mal-adozzjoni tal-atti ta' 
implimentazzjoni msemmijin fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 u mal-
implimentazzjoni tagħhom, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri u l-
iskadenzi li jridu jitħarsu.
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Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

imħassar

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Approvazzjoni annwali tal-prestazzjoni Approvazzjoni biennali tal-prestazzjoni

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 101(2).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 101(2). 
Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Istat Membru kkonċernat bl-intenzjoni 



PE629.392v01-00 44/59 PR\1165936MT.docx

MT

tagħha, u għandha tagħti lill-Istat 
Membru l-opportunità li jissottometti l-
kummenti tiegħu fi żmien mhux inqas 
minn 30 ġurnata, qabel ma tissottometti l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 3(3) tar-
Regolament Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 
li jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar il-kriterji għall-
ġustifikazzjonijiet tal-Istat Membru 
kkonċernat u dwar il-kriterji u l-
metodoloġija biex jiġi applikat it-tnaqqis.

imħassar

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar il-miżuri li jridu jittieħdu b'rabta mal-
adozzjoni tal-att ta' implimentazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1 u mal-
implimentazzjoni tiegħu, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, il-
proċedura u l-iskadenzi li jridu jitħarsu.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 100, li
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi
jistabbilixxu r-regoli dwar il-miżuri li jridu 
jittieħdu b'rabta mal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
u mal-implimentazzjoni tiegħu, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, il-
proċedura u l-iskadenzi li jridu jitħarsu.
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Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

imħassar

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-ammonti li jridu jiġu esklużi abbażi tal-
gravità tan-nuqqasijiet li jkunu nstabu.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-ammonti li jridu jiġu esklużi abbażi tal-
gravità tan-nuqqas ta' konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura tal-ksur u tal-ħsara finanzjarja 
kkawżata lill-Unjoni. Hija għandha 
tibbaża l-esklużjoni fuq l-identifikazzjoni 
tal-ammonti minfuqa indebitament.

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar il-miżuri li jridu jittieħdu b'rabta mal-

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 100, li
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi
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adozzjoni tal-att ta' implimentazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1 u mal-
implimentazzjoni tiegħu, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, l-iskadenzi 
li jridu jitħarsu u l-proċedura ta' 
konċiljazzjoni prevista fil-paragrafu 3, 
fosthom it-twaqqif tal-korp ta' 
konċiljazzjoni u l-kompiti, il-
kompożizzjoni u l-arranġamenti ta' ħidma 
tiegħu.

jistabbilixxu r-regoli dwar il-miżuri li jridu 
jittieħdu b'rabta mal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
u mal-implimentazzjoni tiegħu, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, l-iskadenzi 
li jridu jitħarsu u l-proċedura ta' 
konċiljazzjoni prevista fil-paragrafu 3, 
fosthom it-twaqqif tal-korp ta' 
konċiljazzjoni u l-kompiti, il-
kompożizzjoni u l-arranġamenti ta' ħidma 
tiegħu. 

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

imħassar

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm il-livell ta' verifiki meħtieġ biex 
ikun hemm ġestjoni effettiva tar-riskji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm il-livell ta' verifiki meħtieġ biex 
ikun hemm ġestjoni effettiva tar-riskji. L-
awtorità responsabbli għandha tagħmel 
il-kampjun ta' verifika tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti inkluż, 
fejn ikun xieraq, parti aleatorja sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva u 
parti bbażata fuq ir-riskju, li għandu 
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jkollha fil-mira l-oqsma fejn ir-riskju ta' 
żbalji huwa l-ogħla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test mir-Regolament Orizzontali attwali Artikolu 59(2)

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61 imħassar

Kompatibbiltà tal-interventi għall-finijiet 
tal-verifiki fis-settur tal-inbid

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
interventi fis-settur tal-inbid kif imsemmi 
fir-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri ta' 
amministrazzjoni u ta' kontroll li jiġu 
applikati għal dawk l-interventi jkunu 
kompatibbli mas-sistema integrata 
msemmija fil-Kapitolu II ta' dan it-Titolu 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-elementi li 
ġejjin:

(a) is-sistemi għall-identifikazzjoni 
tal-bċejjeċ tar-raba';

(b) il-verifiki.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ tal-għajnuna għall-
interventi bbażati fuq l-erja msemmijin fl-
Artikolu 63(2) li jiġu implimentati skont il-
Pjanijiet Strateġiċi nazzjonali tal-PAK, l-
Istati Membri għandhom jeżiġu li titressaq 
applikazzjoni billi tintuża l-applikazzjoni 
ġeospazjali li l-awtorità kompetenti 
tipprovdi biex jitressqu l-applikazzjonijiet.

1. Fil-każ tal-għajnuna għall-
interventi bbażati fuq l-erja msemmijin fl-
Artikolu 63(2) li jiġu implimentati skont il-
Pjanijiet Strateġiċi nazzjonali tal-PAK, l-
Istati Membri għandhom jeżiġu li titressaq 
applikazzjoni billi tintuża l-formola li l-
awtorità kompetenti tipprovdi biex 
jitressqu fl-applikazzjoni ġeospazjali 
tagħhom.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema ta' kontroll u penali għall-għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 63.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema ta' kontroll u ta' penali għall-
għajnuna msemmija fl-Artikolu 63. L-Istati 
Membri, permezz tal-aġenziji tal-
pagamenti jew tal-korpi delegati 
minnhom, għandhom jagħmlu verifiki 
amministrattivi dwar l-applikazzjoni għal 
għajnuna biex jivverifikaw il-
kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għall-
għajnuna. Dawk il-verifiki għandhom 
ikunu ssupplimentati b'verifiki fuq il-post.

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 57(1) sa (5) għandu japplika 
mutatis mutandis.

imħassar
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Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-forma u l-kontenut tal-affarijiet li 
ġejjin u l-arranġamenti biex dawn 
jintbagħtu lill-Kummissjoni jew biex 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha:

(a) il-forma u l-arranġamenti tal-
affarijiet li ġejjin biex dawn jintbagħtu lill-
Kummissjoni jew biex jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tagħha:

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-karatteristiċi bażiċi tas-sistema 
għall-applikazzjonijiet ġeospazjali u tas-
sistema ta' monitoraġġ tal-erja msemmijin 
fl-Artikoli 67 u 68, u r-regoli dwar dawn 
is-sistemi.

(b) Il-Kummissjoni hija mogħtija s-
setgħa li tadotta atti delegati, f'konformità 
mal-Artikolu 100, li jissupplimentaw dan 
ir-Regolament billi jistabbilixxu r-regoli 
dwar il-kontenut tal-affarijiet li ġejjin biex
dawn jintbagħtu lill-Kummissjoni jew biex 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha:

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ir-rapporti ta' valutazzjoni dwar il-
kwalità tas-sistema għall-identifikazzjoni 
tal-bċejjeċ tar-raba', tas-sistema għall-
applikazzjonijiet ġeospazjali u tas-sistema 
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ta' monitoraġġ tal-erja;

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-azzjonijiet ta' rimedju li l-Istati 
Membri jridu jimplimentaw kif imsemmi 
fl-Artikoli 66, 67 u 68;

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-karatteristiċi bażiċi tas-sistema 
għall-applikazzjonijiet ġeospazjali u tas-
sistema ta' monitoraġġ tal-erja msemmijin 
fl-Artikoli 67 u 68, u r-regoli dwar dawn 
is-sistemi.

Or. en

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

imħassar
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Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 101 li 
jemendaw il-limitu stabbilit fl-ewwel 
subparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jemendaw il-limitu stabbilit fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont ir-rekwiżiti, l-istandards, l-atti 
jew l-oqsma ta' kundizzjonalità 
kkonċernati, jistgħu jiddeċiedu li jużaw il-
verifiki li jitwettqu fil-kuntest tas-sistemi 
ta' kontroll applikabbli għar-rekwiżiti, 
għall-istandards, għall-atti jew għall-oqsma 
ta' kundizzjonalità rispettivi, dejjem jekk 
dawk il-verifiki jkunu effettivi tal-inqas bl-
istess mod bħall-verifiki fuq il-post 
imsemmijin fil-punt (a);

(b) skont ir-rekwiżiti, l-istandards, l-atti 
jew l-oqsma ta' kundizzjonalità 
kkonċernati, jistgħu jiddeċiedu li jużaw il-
verifiki li jitwettqu fil-kuntest tas-sistemi 
ta' kontroll applikabbli għar-rekwiżiti, 
għall-istandards, għall-atti jew għall-oqsma 
ta' kundizzjonalità rispettivi, dejjem jekk 
dawk il-verifiki jkunu effettivi tal-inqas bl-
istess mod bħall-verifiki fuq il-post 
imsemmijin fil-punt (a); kif ukoll

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandhom jistabbilixxu l-kampjun 
ta' kontroll għall-verifiki msemmijin fil-
punt (a) li għandhom jitwettqu ta' kull 
sena abbażi ta' analiżi tar-riskju u li 
għandu jkun fih komponent aleatorju u 
għandhom jiżguraw li dan il-kampjun ta' 
kontroll ikun ikopri tal-inqas 1 % mill-
benefiċjarji li jirċievu l-għajnuna prevista 
fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 84(3d) għandu jsir l-Artikolu 84 (4) (ġdid) biż-żieda ta' "L-Istati Membri 
għandhom"

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-kampjun ta' kontroll għall-
verifiki msemmijin fil-punt (a) tal-
paragrafu 3 li għandhom jitwettqu kull 
sena abbażi ta' analiżi tar-riskju u li 
għandu jkun fih komponent aleatorju u 
għandhom jiżguraw li dan il-kampjun ta' 
kontroll ikun ikopri tal-inqas 1 % mill-
benefiċjarji li jirċievu l-għajnuna prevista 
fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 84 (3d) se jsir l-Artikolu 84 (3a) (ġdid) biż-żieda ta' "L-Istati Membri għandhom"

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw 
lill-benefiċjarji mill-penali amministrattivi 
meta l-ammont tal-għajnuna rċevut f'sena 
waħda jkun daqs jew inqas minn 
EUR 1 250 u meta l-erja eliġibbli tkun ta' 
inqas minn 10 ettari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3a se jsir il-paragrafu 4 (ġdid)

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' okkorrenza mill-ġdid, il-
perċentwal ta' tnaqqis għandu jkun ogħla 
minn dak li għandu jiġi applikat fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità li jseħħ minħabba 
negliġenza u li għalih tkun qed tiġi 
imposta penali għall-ewwel darba.

3. Fil-każ ta' okkorrenza mill-ġdid, il-
perċentwal ta' tnaqqis għandu jkun ta' 10 % 
tal-ammont totali tal-pagamenti 
msemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonali, il-perċentwal għandu jkun 
ogħla minn dak li jiġi applikat fil-każ ta' 
okkorrenza mill-ġdid skont il-paragrafu 3
u jista' jwassal saħansitra għall-esklużjoni 
totali mill-pagamenti u jista' japplika għal 
sena kalendarja waħda jew iktar.

4. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonali, il-perċentwal għandu jkun 
mill-inqas ta' 15 % tal-ammont totali tal-
pagamenti msemmijin fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu u jista' jwassal saħansitra 
għall-esklużjoni totali mill-pagamenti u 
jista' japplika għal sena kalendarja waħda 
jew iktar.

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni u l-
kontijiet annwali tal-aġenziji tal-
pagamenti;

(ii) id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni u l-
kontijiet annwali tal-aġenziji tal-pagamenti
kif definiti fl-Artikolu 10a, kif ukoll ir-
riżultati tal-awditi u l-verifiki kollha 
mwettqin li huma disponibbli;

Or. en

(Fil-proposta tal-Kummissjoni, referenza għall-Artikolu 8 – Korpi ta' koordinazzjoni; fl-
istruttura l-ġdida tal-korpi governattivi, referenza għall-Artikolu 10a (ġdid))

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx 
jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 44(3)(a) u (b) tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] jekk l-ammont 
tal-għajnuna li benefiċjarju jirċievi f'sena 

L-Istati Membri ma għandhomx 
jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 44(3)(a) u (b) tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] jekk l-ammont 
tal-għajnuna li benefiċjarju jirċievi f'sena 
jkun ta' EUR 1 250 jew inqas u meta l-erja 
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jkun ta' EUR 1 250 jew inqas. eliġibbli tkun ta' inqas minn 10 ettari.

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100a

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati taħt dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom 
japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 
l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-
notifika ta' att delegat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att 
delegat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 100(6). F'dan il-każ, il-
Kummissjoni għandha tħassar l-att 
minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni 
għall-oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103 imħassar

Miżuri tranżitorji

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
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tadotta atti delegati skont l-Artikolu 101 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'derogi mir-regoli previsti fih u b'żidiet 
magħhom meta jkun hemm bżonn.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-1 ta' Ġunju 2018 il-Kummissjoni Ewropea adottat il-pakkett ta' tliet proposti leġislattivi 
għar-riforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) 2021 – 2027 inklużi r-regoli dwar "Il-
Finanzjament, il-Ġestjoni u l-Monitoraġġ" (Regolament (UE) Nru 393/2018). Dan il-
pakkett leġiżlattiv estensiv kien inizjalment previst għall-aħħar tal-2017. Id-dewmien li seħħ 
jimponi limitu ta' żmien qasir li jikkoinċidi mat-tmiem tal-mandat kemm tal-Parlament 
Ewropew kif ukoll tal-Kummissjoni u b'hekk joħloq ċirkostanzi diffiċli għall-adozzjoni mill-
koleġiżlatur. 

Id-dewmien ġie kkawżat ukoll minħabba proposta tard għall-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021–2027 (QFP) f'Mejju 2018 (COM(2018)321) li tistabbilixxi l-pakkett 
finanzjarju għall-PAK futura. L-allokazzjoni għall-PAK hija ta' EUR 365 006 miljuni għall-
EU-27 (f'approprjazzjonijiet ta' impenn) li tirrappreżenta tnaqqis ta' madwar 5 %. L-
allokazzjoni għall-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) tammonta għal 
EUR 286,2 biljun, tnaqqis ta' -1,1 % filwaqt li għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR), EUR 78,8 biljun jirrappreżentaw tnaqqis ta' -15,3 %, dejjem meta mqabbla 
mal-linja bażi. Madankollu, jekk fil-proċess tal-adozzjoni jsiru bidliet sostanzjali ulterjuri 
għal-limiti baġitarji proposti, jista' jkun hemm bżonn ta' reviżjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament, 
għalhekk eventwalment id-deċiżjoni finali dwar ir-riforma tal-PAK hija marbuta mal-ftehim 
finali tal-QFP.   

L-arkitettura ġenerali tal-pakkett tal-PAK tinkludi tliet rapporti: Ir-Regolament dwar il-
Finanzjament u l-Ġestjoni (FMM), ir-regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jiġbor 
taħt umbrella waħda żewġ regolamenti attwalment separati dwar il-Pagamenti Diretti u l-
Iżvilupp Rurali, u r-Regolament dwar l-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq Unika (OKS). 
Minħabba koinċidenzi sostanzjali, ir-Regolamenti dwar il-Pjanijiet Strateġiċi u l-FMM 
għandhom jinqraw u jiġu vvutati flimkien.
  
Fir-rigward tal-bażi ta' evidenza, il-Valutazzjoni tal-Impatt (VI) tal-KE fil-parti l-kbira ma 
tirnexxix, pereżempju, dwar il-kwistjoni ewlenija tas-semplifikazzjoni, fejn ma tiġi pprovduta 
l-ebda kwantifikazzjoni dettaljata tat-tnaqqis tal-piż amministrattiv – fir-realtà din tiġi 
ttrasferita mill-KE għall-Istati Membri. Sadanittant, l-analiżi mwettqa mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) dwar il-prestazzjoni tal-PAK attwali turi li l-komponent ta' 
"Ekoloġizzazzjoni" tal-pagamenti diretti, filwaqt li kellu intenzjoni tajba, ma laħaqx l-
objettivi tiegħu kompletament u ħoloq piż amministrattiv sinifikanti. 

Filwaqt li huwa parti mill-pakkett ta' riforma tal-PAK, ir-rapporteur jemmen li r-rapport dwar 
il-Finanzjament u l-Ġestjoni b'mod partikolari ma jistax jitqies b'mod separat mill-approċċ 
ġenerali tal-UE għall-Fondi Strutturali (FSIE) u b'mod partikolari l-proposta dwar ir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li sservi bħala regolament ġenerali 
għall-fondi pluriennali kollha tal-UE. Kemm is-CPR kif ukoll l-FMM jirreferu wkoll għall-
qafas ġenerali stabbilit fir-Regolament Finanzjarju li jkopri l-mudelli kollha ta' ġestjoni 
(diretta, indiretta u kondiviża) u jipprovdi d-definizzjonijiet bażiċi (inkluża l-governanza) u l-
kundizzjonijiet (inkluż l-awditjar u l-kontroll). Is-CPR jippermetti l-orjentazzjoni kemm tal-
prestazzjoni kif ukoll tal-output, l-istabbiliment ta' stadji importanti b'rabta mal-iżborż abbażi 
tal-indikaturi tar-riżultati u l-użu tal-opzjonijiet relatati mal-kostijiet simplifikati (SCO) bħal 
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rati fissi, somom f'daqqa u unitajiet tal-ispejjeż standard li r-rapporteur jemmen li huma 
strumenti vitali wkoll fil-ġestjoni tal-FAEŻR.  Barra minn hekk, dan jiċċara wkoll l-
interkonnessjoni bejn il-LEADER (iffinanzjati mill-FAEŻR) u l-inizjattivi tal-Iżvilupp 
Immexxi mill-Komunità (CLD) tal-FSIE. 

Fir-riżoluzzjoni tal-Parlament "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" (P8_TA(2018)0224) ta' 
Mejju 2017 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni taħt l-istess titolu 
(COM(2017)713final), il-kwistjonijiet ewlenin imqajma jikkonċernaw sistema ta' governanza 
sempliċi u trasparenti, mudell tal-implimentazzjoni orjentat lejn ir-riżultati li jiffunzjona tajjeb 
u integrazzjoni tad-diversi Miżuri Agroambjentali Klimatiċi (AECM) fi struttura koerenti u 
simplifikata. 
Il-bidla sostanzjali fil-proposta l-ġdida tar-riforma tal-PAK, li r-rapporteur tqis bħala 
pożittiva, hija bidla mill-konformità għall-prestazzjoni, filwaqt li sadanittant tassenja ħafna 
aktar responsabbiltajiet mill-Kummissjoni lill-Istati Membri, anke fir-rigward tal-ġestjoni u l-
kontrolli kif deskritt fir-regolament dwar l-FMM.  

Il-kwistjonijiet ewlenin tal-abbozz ta' rapport tal-PE għalhekk għandhom l-għan li 
jistabbilixxu qafas leġiżlattiv li jippermetti implimentazzjoni mtejba ta' ġestjoni u kontroll 
simplifikati u mmodernizzati tal-PAK permezz ta':

Sistema ta' governanza L-objettiv duwali ta' struttura kemm sempliċi kif ukoll 
komprensiva jinkiseb permezz ta' riorganizzazzjoni kważi sħiħa tas-sistema proposta tal-KE, 
b'mod partikolari billi jiġu ċċarati l-istruttura u l-kompetenzi tal-għadd – miżjud – ta' 
istituzzjonijiet (il-Korp ta' Koordinazzjoni, il-Kumitat ta' Monitoraġġ) u jiġu speċifikati l-
kompiti addizzjonali tagħhom (il-Korp ta' Ċertifikazzjoni) bil-ħsieb li jiġu żgurati l-effiċjenza, 
it-trasparenza u r-responsabbiltà;

Obbligi tar-rappurtar: Il-bidla tas-sistema minn sistema ta' rapportar ibbażata 
purament fuq l-output (finanzjarju) għal sistema mħallta ta' rapportar ibbażat kemm fuq l-
output kif ukoll fuq ir-riżultati (prestazzjoni) inkluża s-sorveljanza mnaqqsa tal-Kummissjoni 
u żieda fl-obbligi ta' rapportar addizzjonali mill-Istati Membri. Sabiex jiġi limitat il-piż 
amministrattiv li inevitabbilment qed jiżdied (rieżami annwali tal-prestazzjoni) filwaqt li jiġu 
żgurati r-rilevanza u l-kwalità tas-sistema l-ġdida bbażata fuq il-prestazzjoni (indikaturi tar-
riżultati tal-prestazzjoni), qed jiġi propost aġġustament taċ-ċiklu ta' rappurtar;

Riżerva għall-kriżijiet: Ir-rwol kruċjali ta' mekkaniżmu għall-kriżijiet li jkun 
iffinanzjat b'mod adegwat, indipendenti u mmirat sew qed jiddaħħal mill-ġdid billi l-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu jiġi limitat għal kriżi biss (l-ebda intervent fis-suq) filwaqt li fl-istess ħin 
titħalla titwessa' l-bażi tal-finanzjament kemm fi ħdan il-qafas tal-PAK kif ukoll lil hinn 
minnu u jinżamm il-prinċipju ta' riportament propost;

Penali u kontrolli: Il-livell limitu għall-esklużjoni mill-penali qed jerġa' jiddaħħal 
għal EUR 1 250 għal kull benefiċjarju u sa 10 ettaru ta' art eliġibbli bħala pass ewlieni għas-
semplifikazzjoni għall-bdiewa żgħar; filwaqt li fl-istess ħin, tissaħħaħ il-ħtieġa ta' verifiki fuq 
il-post ibbażati fuq ir-riskju mill-Istati Membri; disponibbiltà aħjar ta' data satellitari mill-KE 
biex tgħin biex isiru kontrolli aħjar; biex jerġa' jiddaħħal xi grad ta' armonizazzjoni, qed tiġi 
introdotta sistema komuni ta' żieda gradwali fil-livell tal-penali fil-każ ta' non-konformità 
ripetuta;
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Servizzi Konsultattivi għall-Azjendi Agrikoli: Dan huwa element essenzjali tas-
sistema ta' implimentazzjoni tal-PAK u għaldaqstant għandu jibqa' fir-Regolament 
orizzontali, flimkien ma' regoli aktar dettaljati biex jiġi żgurat l-aċċess għall-benefiċjarji fl-
Istati Membri kollha bħala prerekwiżit għal politika agrikola moderna madwar l-UE;

Sorveljanza Demokratika: Il-proposti jinkludu għadd enormi ta' għotjiet ta' setgħa li 
għandhom jiġu deċiżi fi stadju aktar tard, li kien jeħtieġ li jiġu riveduti u mfassla mill-ġdid 
biex jinżamm bilanċ bejn l-istituzzjonijiet. 

Rigward id-dħul fis-seħħ tal-proposti leġiżlattivi, ladarba jiġu adottati mill-koleġiżlaturi, 
huwa utli li wieħed ifakkar li għall-aħħar perjodu ta' programmazzjoni tal-PAK dan kien 
jeħtieġ sentejn ta' miżuri tranżitorji. Madankollu, dan la kien jikkoinċidi ma' tmiem il-mandat 
tal-Parlament u tal-Kummissjoni u lanqas mal-introduzzjoni ta' kompiti u strutturi ġodda. 
Għalhekk, att legali komprensiv li jirregola d-dispożizzjonijiet tranżitorji meħtieġa, b'mod 
partikolari l-approċċ il-ġdid ibbażat fuq il-prestazzjoni, se jkollu jiġi adottat fi żmien xieraq 
biex l-Istati Membri jingħataw iż-żmien biex jistabbilixxu s-sistemi l-ġodda.
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