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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

F’Diċembru 2011, il-Kummissjoni approvat proposta għal Regolament dwar il-programm 

Hercule III għall-promozzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 

tal-UE. Il-programm il-ġdid ikompli jqiegħed enfasi speċifika fuq il-ġlieda kontra l-

kuntrabandu u l-iffalsifikar tas-sigaretti b'riflessjoni tal-obbligi legali tal-Kummissjoni li 

jirriżultaw minn ftehimiet ma' erba' manifatturi internazzjonali tat-tabakk.  

 

Ir-Rapporteur jilqa' l-inizjattiva kontra l-korruzzjoni, il-frodi u attivitajiet illegali oħrajn li 

jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE, imma madankollu għad fadal dubji dwar l-effikaċja 

tat-tali programmi, l-ispejjeż amministrattivi proposti għall-programm u l-impatt tiegħu fuq il-

baġit globali fil-kuntest tan-negozjati attwali rigward il-QFP u l-ħtieġa li jiġi żgurat li r-rażan 

baġitarju jidher fil-baġit tal-UE.  

 

Ir-Rapporteur jemmen li, fi ħdan dil-proposta, għad hemm bżonn li l-Istati Membri, il-

Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti jnaqqsu l-potenzjal għal elementi li jikkoinċidu u 

duplikazzjonijiet fir-rigward tal-programmi u l-istrumenti kontra l-frodi l-oħrajn tal-UE u l-

Istati Membri. Hu importanti li jiġi żgurat li jissaħħu s-sinerġiji ma' inizjattivi nazzjonali oħra, 

sabiex jittejjeb l-impatt fuq żmien twil tal-infiq taħt il-programm u fl-aħħar mill-aħħar sabiex 

jiġi żgurat li l-flus ta' min iħallas it-taxxi jiġu protetti.  

 

Ir-Rapporteur jinnota d-dewmien fil-pubblikazzjoni tal-Opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri1, li 

kienet tkun utli u ta' għajnuna kieku kienet disponibbli aktar kmieni fil-proċess deċiżjonali 

sabiex l-osservazzjonijiet tagħha setgħu jiġu kompletament ikkunsidrati fid-deċiżjonijiet dwar 

Hercule III. Madankollu, ir-Rapporteur jilqa' u, fil-biċċa l-kbira, jappoġġa l-valutazzjoni tal-

Qorti tal-Awdituri, b'mod partikulari l-ħtieġa li, fil-ġejjieni, ir-rapporti ta' evalwazzjoni jkunu 

indipendenti, b'valutazzjoni bir-reqqa tal-valur miżjud għall-UE, b'mod partikulari f'termini ta' 

assistenza teknika, ħtieġa li l-punt fokali jkunu r-riżultati meta mqabbla mal-objettivi pjanati, 

indikaturi aħjar tal-prestazzjoni u applikazzjoni tat-tagħlim meħud għall-programmi futuri 

inkluż il-programm 2014-2020.  

 

Ir-Rapporteur jikkondividi wkoll il-pożizzjoni tal-Qorti tal-Awdituri rigward ir-rata ta' 

kofinanzjament għall-programm Hercule propost u jaqbel li, fil-ġejjieni, ma jkunx xieraq 

aktar kofinanzjament, peress li, pereżempju, it-tagħmir tekniku mixtri permezz tal-programm 

x'aktarx jintuża għal affarijiet fl-interess nazzjonali u mhux esklużivament għall-protezzjoni 

tal-interess finanzjarju tal-UE, u għaldaqstant ir-Rapporteur jemmen li r-rata massima ta' 

kofinanzjament għandha tibqa' 50 % biex jiġi żgurat bilanċ bejn l-interess tal-UE u dak 

nazzjonali. F'ċirkostanzi eċċezzjonali u ġġustifikati kif dovut, din tista' tiżdied għal 80 %. 

 

Qed jiġi ddikjarat li l-pakkett finanzjarju sħiħ għall-implimentazzjoni tal-programm għall-

perjodu 2014-2020 hu ta' EUR 110 miljun. Din żieda sostanzjali fuq Hercule II. Waqt li l-

pakkett finanzjarju totali hu soġġett għall-konklużjonijiet tan-negozjati attwali dwar il-QFP 

2014-2020, ir-Rapporteur jisħaq fuq il-ħtieġa għal aktar rażan baġitarju. Għaldaqstant, ir-

Rapporteur jixtieq jara tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi proposti. 

                                                 
1 Opinjoni nru°3/2012, ĠU C201, 07.7.2012. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat 

responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 

speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 

jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-

awtorità leġiżlattiva u li ma jistax jiġi 

stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-

proposta għal regolament li jistabbilixxi l-

Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-

snin 2014-2020; 

Ġustifikazzjoni 

Il-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva jikkostitwixxi biss indikazzjoni u ma 

jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward ir-regolament dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali. 

 

 

 

 

Emenda  2 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 1b (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-

ġejjieni: Qafas Finanzjarju [Pluriennali 

(QFP)] ġdid għal Ewropa kompetittiva, 

sostenibbli u inklużiva"1; jisħaq li fil-QFP 
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li jmiss jeħtieġ li jkun hemm biżżejjed 

riżorsi addizzjonali sabiex l-Unjoni tkun 

tista’ tissodisfa l-prijoritajiet tal-politika 

attwali tagħha u l-kompiti l-ġodda previsti 

fit-Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll biex 

tirreaġixxi għall-avvenimenti mhux 

previsti; jinnota li anke biż-żieda fil-livell 

tar-riżorsi għall-QFP li jmiss ta’ mill-

anqas 5 % meta mqabbel mal-livell tal-

2013, jista’ jingħata biss kontribut limitat 

għall-ksib tal-għanijiet u l-impenji 

maqbula tal-Unjoni u l-prinċipju tas-

solidarjetà fl-Unjoni; jisfida lill-Kunsill 

biex, jekk ma jaqbilx ma’ dan l-approċċ, 

jidentifika b’mod ċar liema prijoritajiet 

tal-politika jew proġetti tiegħu jistgħu 

jaqgħu kompletament, minkejja l-valur 

miżjud Ewropew ippruvat tagħhom; 
 ___________ 

 1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-Unjoni u l-Istati Membri 

stabbilixxwew l-għan li jiġġieldu kontra l-

frodi, il-korruzzjoni u kontra kull attività 

illegali oħra li taffettwa l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, inkluż il-

kuntrabandu tas-sigaretti u l-iffalsifikar. 

Flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati 

Membri għandhom, b’mod partikolari, 

jorganizzaw koperazjoni mill-qrib u 

regolari mal-awtoritajiet kompetenti. 

(1) L-Unjoni u l-Istati Membri stabbilixxew 

l-għan għalihom infushom li jiġġieldu 

kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra kull 

attività illegali oħra li taffettwa l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, inkluż il-

kuntrabandu u l-iffalsifikar tas-sigaretti. 

Flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati 

Membri għandhom, b’mod partikolari, 

jorganizzaw koperazjoni u sinerġiji mill-

qrib u regolari mal-awtoritajiet kompetenti 

sabiex itejbu l-impatt fit-tul tal-infiq u 

sabiex jevitaw id-duplikazzjoni. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Permezz tal-appoġġ għal inzjattivi bħal 

dawn fil-passat kien possibbli li l-

attivitajiet imwettqa mill-Unjoni u mill-

Istati Membri jittejbu mil-lat tal-ġlieda 

kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 

kwalunkwe atti illegali oħrajn li jolqtu l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-għanijiet 

tal-programm Hercule intlaħqu b’suċċess 

kemm fis-snin 2004-2006 kif ukoll fis-

snin 2007-2013. 

(3) Permezz tal-appoġġ għal inzjattivi bħal 

dawn fil-passat kien possibbli li l-

attivitajiet imwettqa mill-Unjoni u mill-

Istati Membri jittejbu mil-lat tal-ġlieda 

kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 

kwalunkwe atti illegali oħrajn li jolqtu l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni.  

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Il-Kummissjoni wettqet rieżami tal-

kisbiet tal-programm Hercule II li 

jirraporta dwar xi ddaħħal fil-programm 

u x'ħareġ minnu. L-impatt sħiħ tal-

programm Hercule II u l-ksib tal-

għanijiet tiegħu se jiġu identifikati 

f'rapport estern u indipendenti sal-

31 ta' Diċembru 2014, li r-riżultati tiegħu 

għandhom jintużaw għall-modifikazzjoni 

u t-titjib tat-twettiq tal-programm Hercule 

III. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Biex jitkomplew u anki biex jiġu 

żviluppati l-attivitajiet fil-livell tal-Unjoni 

(5) Biex jitkomplew u anki biex jiġu 

żviluppati l-attivitajiet fil-livell tal-Unjoni 
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u tal-Istati Membri fil-glieda kontra l-frodi, 

il-korruzzjoni u kontra kwalunkwe 

attivitajiet illegali oħrajn li jolqtu l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, inkluża l-glieda 

kontra l-kuntrabandu tas-sigaretti u l-

iffalsifikar, u b'kunsiderazzjoni tal-isfidi l-

ġodda fil-kuntest tal-awsterità baġitarja, 

jeħtieġ li jiġi adottat programm ġdid. 

u tal-Istati Membri fil-glieda kontra l-frodi, 

il-korruzzjoni u kontra kwalunkwe 

attivitajiet illegali oħrajn li jolqtu l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, inkluża l-glieda 

kontra l-kuntrabandu u l-iffalsifikar tas-

sigaretti, u b'kunsiderazzjoni tal-isfidi l-

ġodda fil-kuntest tal-awsterità baġitarja, 

jeħtieġ li jiġi adottat programm ġdid 

b'indikaturi mtejba tal-prestazzjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport interim indipendenti dwar l-

implimentazzjoni ta' dan il-Programm lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, Kif 

ukoll rapport finali dwar l-ilħuq tal-

għanijiet ta’ dan il-programm. 

(9) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport annwali dwar l-implimentazzjoni 

ta’ dan il-Programm, rapport interim dwar 

l-implimentazzjoni ta' dan il-Programm 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif 

ukoll rapport finali dwar l-ilħuq tal-

għanijiet ta’ dan il-programm. 

Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn ta' iżjed rappurtaġġ. Ir-rappurtaġġ, fil-forma tar-rapport annwali, tar-rapport 

interim u tar-rapport finali, għandu jsir mill-Kummissjoni nnifisha. Il-Kummissjoni hija 

responsabbli għall-użu korrett tal-flus mill-baġit tal-UE. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan l-għan għandu jitkejjel, fost affarijiet 

oħrajn, permezz tal-ammonti rkuprati wara 

każijiet ta' frodi li jkunu ġew skoperti 

permezz ta' azzjonijiet konġunti u 

operazzjonijiet transkonfinali, taż-żieda fil-

perċentwali tal-operazzjonijiet konġunti li 

jintemmu b'suċċess u ż-żieda fl-għadd ta’ 

każijiet li jiġu aċċettati mill-awtoritajiet ta’ 

Dan l-għan għandu jitkejjel, fost affarijiet 

oħrajn, permezz tal-ammonti rkuprati wara 

każijiet ta' frodi li jkunu ġew skoperti 

permezz ta' azzjonijiet konġunti u 

operazzjonijiet transkonfinali, taż-żieda fil-

perċentwali tal-operazzjonijiet konġunti li 

jintemmu b'suċċess u ż-żieda fl-għadd ta’ 

każijiet li jiġu aċċettati mill-awtoritajiet ta’ 
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investigazzjoni kriminali. investigazzjoni kriminali, u taż-żieda fl-

iskambju tal-informazzjoni dwar ir-

riżultati miksuba bil-materjal tekniku 

mixtri skont il-Programm.  

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Rappreżentanti ta’ pajjiżi li jagħmlu 

parti mill-proċess ta’ stabbilizzazzjoni u 

assoċjazzjoni għall-pajjiżi fix-Xlokk tal-

Ewropa, għall-Federazzjoni Russa u għal 

ċerti pajjiżi li magħhom l-Unjoni laħqet 

ftehim dwar l-għajnuna reċiproka fil-

kwistjonijiet marbuta mal-frodi, u r-

rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet 

internazzjonali u ta’ organizzazzjonijiet 

oħrajn rilevanti, jistgħu jieħdu sehem fl-

attivitajiet organizzati fil-Programm kull 

meta dan ikun utli biex jintlaħqu l-għanijiet 

imsemmija fl-Artikoli 3 u 4. Dawn ir-

rappreżentanti għandhom jintagħżlu skont 

il-kapaċitajiet, l-esperjenzi u l-għarfien 

tagħhom rilevanti għall-attivitajiet 

speċifiċi. 

3. Rappreżentanti ta’ pajjiżi li jagħmlu 

parti mill-proċess ta’ stabbilizzazzjoni u 

assoċjazzjoni għall-pajjiżi fix-Xlokk tal-

Ewropa, għall-Federazzjoni Russa u għal 

ċerti pajjiżi li magħhom l-Unjoni laħqet 

ftehim dwar l-għajnuna reċiproka fil-

kwistjonijiet marbuta mal-frodi, u r-

rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet 

internazzjonali u ta’ organizzazzjonijiet 

oħrajn rilevanti, jistgħu jieħdu sehem fl-

attivitajiet organizzati fil-Programm kull 

meta dan ikun utli biex jintlaħqu l-għanijiet 

imsemmija fl-Artikoli 3 u 4. Il-

parteċipazzjoni fil-Programm ta’ dawn ir-

rappreżentanti għandha tkun konformi 

mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-

Regolament (UE) Nru xxxx/2012 [tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni]. 

Ġustifikazzjoni 

Il-parteċipazzjoni għandha tiġi organizzata f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-

Regolament Finanzjarju. 

 



 

AD\917765MT.doc 9/14 PE496.328v02-00 

 MT 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Bl-istess kundizzjonijiet stipulati fil-

programm ta’ ħidma annwali msemmi fl-

Artikolu 10, il-Programm għandu jipprovdi 

l-appoġġ finanzjarju fl-azzjonijiet li ġejjin: 

Bl-istess kundizzjonijiet stipulati fil-

programm ta’ ħidma annwali msemmi fl-

Artikolu 10, il-Programm għandu jipprovdi 

l-appoġġ finanzjarju xieraq fl-azzjonijiet li 

ġejjin: 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 - punt a - inċiż 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– żieda fl-iskambju ta’ dejta, l-iżvilupp u l-

għoti ta’ għodod tal-IT għall-

investigazzjonijiet u għax-xogħol ta’ 

monitoraġġ tas-servizzi sigrieti. 

– żieda fl-iskambju ta’ data, anke bejn l-

Istati Membri u l-Kummissjoni, l-iżvilupp 

u l-għoti ta’ għodod tal-IT għall-

investigazzjonijiet, u l-monitoraġġ tas-

servizzi sigrieti. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – punt b – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) L-organizzazzjoni ta’ taħriġ 

speċjalizzat u ta’ gruppi ta’ ħidma li 

jiffukaw fuq taħriġ dwar l-analiżi tar-

riskju, kif ukoll ta’ konferenzi bl-għan li: 

(b) L-organizzazzjoni ta’ taħriġ 

speċjalizzat immirat u ta’ gruppi ta’ ħidma 

li jiffukaw fuq taħriġ dwar l-analiżi tar-

riskji, kif ukoll, fejn ikun xieraq, ta’ 

konferenzi bl-għan li: 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – punt b – inċiż 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– ikun hemm skambju tal-esperjenzi bejn l-

awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri u 

pajjiżi terzi kif imsemmi fl-Artikolu 6(2), 

kif ukoll mar-rappreżentanti tal-

organizzazzjonijiet internazzjonali kif 

imsemmi fl-Artikolu 6(3), inklużi s-

servizzi speċjalizzati tal-infurzar tal-liġi; 

– ikun hemm skambju tal-esperjenzi bejn l-

awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri u 

pajjiżi terzi kif imsemmi fl-Artikolu 6(2), 

inklużi s-servizzi speċjalizzati tal-infurzar 

tal-liġi, kif ukoll mar-rappreżentanti tal-

organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali 

kif imsemmi fl-Artikolu 6(3); 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – punt b – inċiż 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– jiġu żviluppati attivitajiet ta’ riċerka ta' 

livell għoli, inklużi studji; 

– jiġu żviluppati attivitajiet ta’ riċerka ta' 

livell għoli, inklużi studji tad-dritt 

komparattiv; 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-programm għall-

perijodu 2014 sa 2020, għandu jkun ta’ 

EUR 110 000 000, f’termini ta’ prezzijiet 

attwali. 

Fis-sens tal-punt [17] tal-Ftehim 

Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ta’ 

xxx/yyy dwar il-kooperazzjoni f’materji 

baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja 

tajba, l-ammont ta’ referenza finanzjarja 

għall-awtorità tal-baġit matul il-

proċedura baġitarja annwali f’termini tal-

pakkett finanzjarju indikattiv għall-

implimentazzjoni tal-programm għall-

perijodu 2014 sa 2020, għandu jkun ta’ 

EUR 110 000 000, f’termini ta’ prezzijiet 

attwali. L-approprjazzjonijiet annwali 

għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità 

tal-baġit. 
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Ġustifikazzjoni 

Enfasi fuq ir-rwol tal-awtorità tal-baġit. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) għotjiet; a) għotjiet, inkluż dawk relatati mal-

manutenzjoni tal-materjal tekniku mixtri 

taħt il-Programm; 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-għotjiet 

mogħtija skont il-programm m’għandhiex 

tkun iktar minn 80% tal-ispejjeż eliġibbli. 

F’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati li 

huma ddefiniti fil-programm ta’ ħidma 

annwali msemmi fl-Artikolu 10, ir-rata ta’ 

kofinanzjament m’għandhiex tkun iktar 

minn 90% tal-ispejjeż eliġibbli. 

4. Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-għotjiet 

mogħtija taħt il-Programm m’għandhiex 

tkun inqas minn 50 % u m'għandhiex 

tkun iktar minn 80 % tal-ispejjeż eliġibbli. 

F’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati kif 

dovut, meta l-benefiċjarju jkun istitut 

għar-riċerka u l-edukazzjoni u entità 

mingħajr skop ta’ qligħ, kif iddefinit fil-

programm ta’ ħidma annwali msemmi fl-

Artikolu 10, ir-rata ta’ kofinanzjament 

m’għandhiex tkun iktar minn 90 % tal-

ispejjeż eliġibbli. 

 Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-għotjiet 

mogħtija taħt il-Programm m’għandhiex 

tkun iktar minn 30 % tal-ispejjeż eliġibbli 

meta tikkonċerna l-finanzjament tal-

manutenzjoni tal-materjal tekniku mixtri 

skont il-Programm. Fil-każ tal-

finanzjament tal-manutenzjoni, id-

deċiżjoni dwar l-għotja għandha tkun 

soġġetta għas-sottomissjoni mill-

awtoritajiet nazzjonali lill-Kummissjoni 

ta’ rapport bid-dettalji dwar l-eżitu, ir-

riżultati u l-valur miżjud tal-
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implimentazzjoni tat-tagħmir tekniku 

mixtri taħt il-Programm. 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 235 tat-TFUE, il-ħarsien tal-interessi finanzjarji huwa kompitu komuni tal-

UE u tal-Istati Membri. Minħabba l-fatt li dan il-Programm għandu jiffinanzja lilu nnifsu 

mid-dħul iġġenerat (90 % tad-dħul imur għand l-istat membru, 10 % lejn il-baġit tal-UE), ir-

rata ġenerali ta’ kofinanzjament għandha tiġi stabbilita fil-livell ta’ 50 %. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex timplimenta l-Programm, il-

Kummissjoni se tadotta programmi ta’ 

ħidma annwali. Dawn il-programmi 

għandhom jistipulaw l-għanijiet li jridu 

jintlaħqu, ir-riżultati mistennija u l-metodu 

ta’ implimentazzjoni u l-ammont totali 

tagħhom. Huma għandhom jinkludu wkoll 

deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 

jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammonti 

allokati għal kull azzjoni u kalendarju 

indikattiv tal-implimentazzjoni. Fil-każ tal-

għotjiet għandhom jinkludu l-prijoritjiet, il-

kriterji essenzjali ta' valutazzjoni u r-rata 

massima ta' kofinanzjament. 

Sabiex timplimenta l-Programm, il-

Kummissjoni għandha tadotta programmi 

ta’ ħidma annwali. Il-programmi ta’ 

ħidma annwali għandhom jistipulaw l-

għanijiet li jridu jintlaħqu, ir-riżultati 

mistennija u l-metodu ta’ implimentazzjoni 

u l-ammont totali tagħhom. Il-programmi 

ta’ ħidma annwali għandhom jispeċifikaw 

ukoll il-kriterji biex tingħata għotja li 

tkopri l-manutenzjoni tat-tagħmir tekniku 

mixtri taħt il-Programm. Huma għandhom 

jinkludu wkoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet 

li għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni 

tal-ammonti allokati għal kull azzjoni u 

kalendarju indikattiv tal-implimentazzjoni. 

Fil-każ tal-għotjiet għandhom jinkludu l-

prijoritjiet, il-kriterji essenzjali ta' 

valutazzjoni u r-rata massima ta' 

kofinanzjament. Wara l-adozzjoni, dawn 

il-programmi ta’ ħidma annwali 

għandhom jintbagħtu lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 
 

Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn ta' iżjed rappurtaġġ. 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’ 

komunikazzjoni li għandhom jitwettqu 

mill-Kummissjoni skont dan ir-

Regolament, għandu jkopri wkoll il-

komunikazzjonijiet korporattivi tal-

prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 

L-approprjazzjonijiet baġitarji allokati 
għall-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni li 

għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni 

skont dan ir-Regolament, għandhom 

ikopru wkoll il-komunikazzjonijiet 

korporattivi tal-prijoritajiet politiċi tal-

Unjoni safejn dawn ikunu relatati mal-

objettivi ġenerali ta’ dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

L-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni ffinanzjati permezz ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 

ffinanzjati biss safejn ikunu relatati mal-għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament. 
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