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Emenda 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Infiq baġitarju kontinwu regolari ma 
għandux jitqies bħala eliġibbli għall-
finanzjament fl-ambitu tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza.

Or. en

Emenda 1068
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel kummenti jew 
tfittex informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-pjan jekk ikun meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tiegħu.

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel kummenti jew 
tfittex informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-pjan jekk ikun meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tiegħu. Il-
Kummissjoni tikkonsulta mas-sħab soċjali 
tal-pajjiż ikkonċernat, f'kooperazzjoni 
mas-sħab soċjali Ewropej, biex tiġbor il-
fehmiet tagħhom dwar is-sjieda, il-
konsistenza u l-effettività tal-pjan 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel kummenti jew 
tfittex informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-pjan jekk ikun meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tiegħu.

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u fejn rilevanti l-
aġġornamenti tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel kummenti 
dwar l-abbozz ta' pjanijiet jew tfittex 
informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-abbozz tal-pjan jekk ikun 
meħtieġ, qabel il-preżentazzjoni uffiċjali 
tiegħu.

Or. en

Emenda 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni tikkonsulta mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, mas-sħab 
soċjali, mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra tal-pajjiż ikkonċernat, b'mod 
partikolari f'kooperazzjoni mas-sħab 
soċjali Ewropej, biex tiġbor il-fehmiet 
tagħhom dwar is-sjieda, il-konsistenza u l-
effettività tal-pjan nazzjonali għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-evalwazzjoni tagħha, il-
Kummissjoni għandha tqis is-sinerġiji 
maħluqa bejn il-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza ta' Stati Membri differenti u l-
komplementarjetà bejn dawk il-pjanijiet u 
pjanijiet ta' investiment oħra fil-livell 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku 
rċevut permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
objettivi usa' tal-Faċilità kif stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-informazzjoni analitika dwar 
l-Istat Membru kkonċernat disponibbli fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, l-
orjentazzjonijiet ta' politiki strateġiċi dwar 
riformi u investimenti pubbliċi diskussi 
mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew, l-
esperjenza dwar ir-riformi akkwistati 
permezz tal-Programm ta' Appoġġ għar-
Riformi Strutturali u l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku, kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan 
Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima tal-
Istat Membru kkonċernat u, jekk ikun 
rilevanti, informazzjoni minn appoġġ 
tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, l-Istrateġija tal-
UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri 2020-2025, u l-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta fl-ambitu 
tal-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta u, jekk 
ikun rilevanti, informazzjoni minn appoġġ 
tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku, kif ukoll informazzjoni 
li tinsab fir-Rapport Annwali dwar l-Istat 
tad-Dritt, it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-
Ġustizzja tal-UE, it-Tabella ta' 
Valutazzjoni Soċjali jew kwalunkwe 
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tirrikjedi wkoll 
valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-
sessi tal-pjan imwettaq minn espert 
indipendenti jew tipproċedi għal tali 
valutazzjoni hija stess.

Or. en

Emenda 1074
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
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informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi wkoll 
valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-
sessi tal-pjan imwettaq minn esperti 
indipendenti jew tipproċedi biex twettaq 
tali valutazzjoni hija stess.

Or. en

Emenda 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi wkoll 
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valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-
sessi tal-pjan imwettaq minn espert 
indipendenti jew tipproċedi għal tali 
valutazzjoni hija stess.

Or. en

Emenda 1076
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tal-aħħar Semestru Ewropew, l-aktar 
rakkomandazzjoni reċenti tal-Kunsill 
dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-
euro għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro, kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Or. en

Emenda 1077
Victor Negrescu

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
Għandu jiġi previst sit web iddedikat 
b'diversi lingwi li jipprovdi appoġġ u 
informazzjoni.

Or. en

Emenda 1078
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew kif ukoll 
il-ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti 
mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
imsemmi fl-Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis 
il-ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti 
mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
imsemmi fl-Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.
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informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Or. en

Emenda 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma tal-Istat Membru 
kkonċernat, il-probabbiltà ta' falliment tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u, jekk 
ikun rilevanti, informazzjoni minn appoġġ 
tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku.

Or. en

Emenda 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika disponibbli dwar l-
Istat Membru kkonċernat kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
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ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Or. en

Emenda 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jikkonformax mar-rekwiżiti orizzontali 
stabbiliti fl-Artikolu 4a:
- jekk il-proġetti ta' investiment jagħmlux 
parti mill-pjanijiet ta' investiment 
strateġiċi ta' pajjiżi terzi, li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-fatturi li 
x'aktarx jaffettwaw is-sigurtà jew l-ordni 
pubbliku li għandhom jitqiesu mill-Istati 
Membri u l-Kummissjoni skont l-
Artikolu 4 tar-Regolament 2019/452;
- jekk il-miżuri inklużi fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jissostitwixxux in-
nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti u 
jirrispettawx il-prinċipju tal-addizzjonalità 
tal-finanzjament tal-Unjoni;
- jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jaderixxix mal-prinċipji tal-Istrateġija tal-
UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri 2020-2025;
- jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
huwiex se jiġġenera valur miżjud 
Ewropew;
- jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jaderixxix mal-allokazzjonijiet minimi 
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stabbiliti fl-Artikolu 4a;
Fejn il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ma jikkonformax mar-rekwiżiti orizzontali 
elenkati hawn fuq, il-pjan mhux se jitqies 
eliġibbli għall-finanzjament. L-Istat 
Membru kkonċernat jista' jagħmel talba 
għal appoġġ tekniku bħala parti mill-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku, sabiex 
jippermetti tħejjija aħjar tal-proposta fiċ-
ċikli sussegwenti.

Or. en

Emenda 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jikkonformax mar-rekwiżiti orizzontali 
stabbiliti fl-Artikolu 14(1a):
- jekk il-proġetti ta' investiment jagħmlux 
parti mill-pjanijiet ta' investiment 
strateġiċi ta' pajjiżi terzi, li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-fatturi li 
x'aktarx jaffettwaw is-sigurtà jew l-ordni 
pubbliku li għandhom jitqiesu mill-Istati 
Membri u l-Kummissjoni skont l-
Artikolu 4 tar-Regolament 2019/452;
- jekk il-miżuri inklużi fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jissostitwixxux in-
nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti u 
jirrispettawx il-prinċipju tal-addizzjonalità 
tal-finanzjament tal-Unjoni;
- jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jaderixxix mal-allokazzjoni minima 
stabbilita fl-Artikolu 14(1a);
Fejn il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ma jikkonformax mar-rekwiżiti orizzontali 
elenkati hawn fuq, il-pjan mhux se jitqies 
eliġibbli għall-finanzjament. L-Istat 
Membru kkonċernat jista' jagħmel talba 
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għal appoġġ tekniku bħala parti mill-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku, sabiex 
jippermetti tħejjija aħjar tal-proposta fiċ-
ċikli sussegwenti.

Or. en

Emenda 1083
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
l-kontribut tagħhom għall-kisba ta' 
pożizzjoni baġitarja soda ta' terminu 
medju li tiżgura s-sostenibbiltà tal-finanzi 
pubbliċi jew progress rapidu lejn tali 
sostenibbiltà u għal dan il-għan, għandha 
tqis il-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1084
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll it-tranżizzjoni lejn ekonomija ta' 
kura reżiljenti u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, u għal dan il-
għan, għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

Or. en
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Emenda 1085
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għat-tisħiħ tal-awtonomija strateġika tal-
Unjoni, u għal dan il-għan, għandha tqis il-
kriterji li ġejjin:

Or. fr

Emenda 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, u għal dan il-għan, 
għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1087
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għall-kamp ta' applikazzjoni u l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4, u għal dan il-
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ġejjin: għan, għandha tqis il-kriterji li ġejjin:
Or. en

Emenda 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, soċjali u 
diġitali, u għal dan il-għan, għandha tqis il-
kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, ta' kura u 
diġitali, u għal dan il-għan, għandha tqis il-
kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-
koerenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u għal dan il-għan, għandha tqis 
l-elementi li ġejjin:

Or. en

Emenda 1091
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-
koerenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u għal dan il-għan, għandha tqis 
il-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
r-rilevanza għall-prijoritajiet tal-politika 
Ewropej, l-effettività, l-effiċjenza u l-
koerenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, u għal dan il-għan, għandha tqis 
il-kriterji li ġejjin:

Or. en
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Emenda 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

imħassar

Or. en

Emenda 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

imħassar

Or. en

Emenda 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

imħassar

Or. en

Emenda 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

imħassar

Or. en

Emenda 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 

(a) jekk il-ġustifikazzjoni mogħtija fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza hijiex se 
tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv l-isfidi identifikati fir-
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speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
rilevanti, inklużi l-aspetti fiskali tiegħu, u 
fir-rakkomandazzjonijiet magħmula skont 
l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011, indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat, jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew, 
għall-pajjiżi taż-żona tal-euro filwaqt li 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lir-rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-
euro kif approvat mill-Kunsill Ewropew; 
il-miżuri allinjati mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
għandhom jingħataw prijorità matul l-
iżborż tal-fondi;

Or. en

Emenda 1098
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza huwiex kompatibbli mal-pilastri 
stabbiliti fl-Artikolu 3;

Or. en

Emenda 1099
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-aħħar 
sfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat, l-isfidi u l-
prijoritajiet identifikati fl-aktar 
rakkomandazzjoni reċenti tal-Kunsill 
dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-
euro għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro, u f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti, inklużi l-
aspetti fiskali tiegħu, u fir-
rakkomandazzjonijiet magħmula skont l-
Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011, indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 1101
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għall-kamp ta' 
applikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3 u 
għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4;

Or. en

Emenda 1102
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti, b'rabta mal-
impatt ekonomiku, tal-impjiegi u soċjali 
tal-pandemija, indirizzati lill-Istat Membru 
kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 

(a) rilevanza għall-prijoritajiet tal-
politika Ewropej:
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speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jikkonformax mal-allokazzjoni minima 
lill-oqsma ta' politika ta' prijorità Ewropej 
imsemmija fl-Artikolu 14(1a);

Or. en

Emenda 1104
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti inklużi l-
aspetti finanzjarji indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat u fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma;
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Semestru Ewropew;
Or. en

Emenda 1106
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) f'każ li Stat Membru jkun qed 
jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi 
kif konkluż mill-Kummissjoni wara 
analiżi fil-fond, għandha tingħata 
spjegazzjoni tal-mod li bih għandhom jiġu 
indirizzati r-rakkomandazzjonijiet 
magħmula skont l-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011;

Or. en

Emenda 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jaderixxix mal-allokazzjoni 
minima stabbilita fl-Artikolu 14(1) għall-
oqsma ta' prijorità Ewropej elenkati fl-
Artikolu 3;

Or. en

Emenda 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Effettività:
Or. en

Emenda 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-tisħiħ 
tas-Suq Uniku;

Or. en

Emenda 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza huwiex mistenni li jkollu impatt 
fit-tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Emenda 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw monitoraġġ u 
implimentazzjoni effettivi tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' 
żmien, l-istadji importanti u l-miri 
previsti, u l-indikaturi relatati;

Or. en

Emenda 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ae (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

Or. en

Emenda 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt af (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(af) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza huwiex mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

imħassar

Or. en

Emenda 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

imħassar

Or. en
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Emenda 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan huwiex mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli, il-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja, u ż-
żieda tar-reżiljenza ekonomika, soċjali u 
istituzzjonali u t-tħejjija għall-kriżi tal-
Istat Membru kkonċernat, filwaqt li 
titrawwem l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' bilanċ bejn il-ġeneri biex jittaffa l-
impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1118
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) kif il-pjan effettivament 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali f'konformità mat-
tassonomija tal-UE u l-prinċipju ta' 
Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti; u kif 
il-pjan jikkontribwixxi għall-objettivi 
stabbiliti fil-Pjanijiet Nazzjonali għall-
Klima u l-Enerġija (NECPs)u għat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika sa 
mhux aktar tard mill-2030 jew l-2050, u 
għall-objettivi stabbiliti f'konformità mar-
Regolament 2018/1999 (il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima);

Or. en
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Emenda 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan fihx b'mod 
partikolari miżuri li għandhom l-għan li 
jnaqqsu d-distakk diġitali fl-Istati Membri 
tal-UE, u miżuri li jagħtu spinta lill-
kompetenza diġitali;

Or. en

Emenda 1120
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni ekoloġika jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha, inkluż jekk 
il-pjan jikkonformax mal-prinċipju ta' 
"tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti" 
imsemmi fir-Regolament (UE) 
Nru 2020/852;

Or. en

Emenda 1121
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-

(b) jekk il-pjan huwiex mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għall-
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tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

implimentazzjoni tal-impenji tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri tagħha, b'mod 
partikolari l-Ftehim ta' Pariġi, l-SDGs 
tan-NU u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 1122
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ta' 
kura reżiljenti, jew għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi, ta' kura u 
diġitali jew għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk mill-inqas 50 % tal-ammont 
mitlub għall-pjan huwiex mistenni 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-
objettivi klimatiċi u ambjentali;

Or. en

Emenda 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan huwiex konsistenti ma' 
perkors biex iż-żieda fit-temperatura 
globali tkun limitata għal 1,5 °C ogħla 
mil-livelli preindustrijali tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni, u b'mod 
partikolari jekk mill-inqas 40 % tal-kost 
totali stmat tal-pjanijiet kollha għall-
irkupru u r-reżiljenza huwiex allokat għal 
attivitajiet li jikkontribwixxu b'mod 
sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima jew l-adattament għalih skont l-
Artikoli 10 u 11 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 u mill-inqas 10 % tal-kost 
totali stmat tal-pjanijiet kollha għall-
irkupru u r-reżiljenza għandu jiġi allokat 
għal attivitajiet li jikkontribwixxu b'mod 
sostanzjali għal kwalunkwe wieħed mill-
objettivi ambjentali l-oħra skont dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-linji gwida tal-valutazzjoni 
tal-klima u l-bijodiversità twettqux b'mod 
korrett għal kull miżura fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza u jekk kull miżura 
fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istat Membru tikkawżax ħsara lil 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi 
ambjentali elenkati fir-Regolament 
(UE) 2020/852 skont l-Artikolu 17 tal-
istess Regolament;

Or. en

Emenda 1127
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha, inklużi 
miżuri ta' mitigazzjoni proporzjonati biex 
jiġu indirizzati r-riskji għas-saħħa relatati 
mat-tnedija tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' 
teknoloġiji diġitali;

Or. en

Emenda 1128
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-miżuri humiex se 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-mira ta' 
nfiq ta' 37 % b'rabta mal-integrazzjoni 
tal-klima abbażi tal-metodoloġija 
pprovduta mill-Kummissjoni skont l-
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Artikolu 14(2);
Or. en

Emenda 1129
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-miżuri humiex se 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-mira ta' 
nfiq ta' 40 % b'rabta mal-integrazzjoni 
tal-klima abbażi tal-metodoloġija 
pprovduta mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 14(2);

Or. en

Emenda 1130
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU;

Or. en

Emenda 1131
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan jinkludix miżuri biex 
titnaqqas id-dipendenza minn pajjiżi terzi 
fl-oqsma strateġiċi;

Or. fr
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Emenda 1132
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament isaħħu l-awtonomija 
strateġika tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Effiċjenza:
Or. en

Emenda 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri fuq il-bażi tal-
metodoloġija msemmija fl-Artikolu 14(1c) 
biex jintwera li r-riformi u l-investimenti 
kollha previsti fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonformawx mal-prinċipju 
ta' "tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti" u 
mar-rekwiżiti ta' salvagwardji minimi, 
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jekk il-pjan jevitax effetti lock-in 
potenzjali tal-karbonju u ma jappoġġjax l-
attivitajiet ekonomiċi msemmija fl-
Artikolu 14(1d) u jekk l-istima tal-kostijiet 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
allokati għall-objettivi ambjentali hijiex 
kredibbli u tissodisfax ir-rekwiżiti tal-
Artikolu 14(1c);

Or. en

Emenda 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-metodoloġija tal-
Kummissjoni għall-intraċċar tal-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali ntużatx b'mod 
korrett, jekk kull miżura fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
hijiex mistennija tiżgura li mill-inqas 
30 % tal-ammont mitlub għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 
jekk l-ebda riforma jew investiment 
appoġġjati mill-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza jikkontradixxux l-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
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kostijiet totali stmati tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza ppreżentat hijiex 
raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjieg;

Or. en

Emenda 1137
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-miżuri humiex se 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-mira ta' 
nfiq orizzontali ta' 10 % b'rabta mal-
bijodiversità abbażi tal-metodoloġija 
pprovduta mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 14(2);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti għadd doppju: il-kisba tal-mira ta' 10 % b'rabta mal-bijodiversità 
tista' tiġi ffaċilitata permezz tan-nefqa relatata mal-klima.

Emenda 1138
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU u għall-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en
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Emenda 1139
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-miżuri humiex se 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-mira ta' 
nfiq ta' 10 % b'rabta mal-bijodiversità 
abbażi tal-metodoloġija pprovduta mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 14(2);

Or. en

Emenda 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk il-miżuri fil-pjan humiex 
mistennija jrawmu soċjetà u ekonomija 
diġitali miftuħa u aċċessibbli, inkluża 
spjegazzjoni ta' kif il-miżuri jirrispettaw 
il-prinċipji tal-interoperabbiltà, l-
effiċjenza fl-enerġija u l-protezzjoni tad-
data, u kif dawn jindirizzaw l-isfidi li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni, inkluż minn 
preġudizzji diġitali, inugwaljanza u 
aċċessibbiltà diġitali insuffiċjenti u livell 
baxx ta' ħiliet diġitali;

Or. en

Emenda 1141
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-UE, 
b'mod partikolari għall-kisba tal-miri 
klimatiċi tal-Unjoni għall-2030 aġġornati 
u l-objettiv tan-newtralità klimatika sal-
2050;

Or. en

Emenda 1142
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk il-miżuri humiex konformi 
mal-linji gwida għall-prinċipju ta' 
"tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti" 
imsemmi fl-Artikolu 3;

Or. en

Emenda 1143
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk il-miżuri humiex konformi 
mal-linji gwida għall-prinċipju ta' 
Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti 
msemmi fl-Artikolu 3;

Or. en

Emenda 1144
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) jekk il-pjan fihx miżuri biex jiġi 
żgurat li mill-inqas 37 % tal-ammont 
mitlub għall-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi abbażi 
tal-metodoloġija pprovduta mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 14(2a) u 
dimostrazzjoni ta' kif il-miżuri jnaqqsu d-
diskrepanza fl-investiment nazzjonali 
favur il-klima b'mod sinifikanti;

Or. en

Emenda 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) jekk il-pjan għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizzax effettivament l-
impatt tal-kwistjonijiet tal-ġeneru li qed 
jitfaċċaw fil-kriżi u jiżgurax ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, b'mod partikolari fil-qasam 
tal-impjieg, paga ugwali u aċċess għall-
finanzi, kif ukoll jekk dan jinkludix 
miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-
vjolenza abbażi tal-ġeneru u domestika u 
l-fastidju sesswali;

Or. en

Emenda 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c



AM\1214176MT.docx 39/219 PE657.421v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jkollu impatt fit-
tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

imħassar

Or. en

Emenda 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jkollu impatt fit-
tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza huwiex marbut ma' riformi 
mwettqa jew ippjanati fl-ambitu tal-
Programm ta' Appoġġ għar-Riformi 
Strutturali jew l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku u hux mistenni li jkollu impatt fit-
tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Emenda 1148
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jkollu impatt fit-
tul fuq l-Istat Membru kkonċernat;

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jkollu impatt fit-
tul fuq l-Istat Membru kkonċernat, b'mod 
partikolari fuq il-kwalità u s-sostenibbiltà 
tal-impjiegi li nħolqu;

Or. en

Emenda 1149
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-pjan għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizzax effettivament il-
kwistjonijiet tal-ġeneru li qed jitfaċċaw fil-
kriżi, jiżgurax ugwaljanza bejn il-ġeneri 
b'mod partikolari fil-qasam tal-impjieg, 
paga ugwali u aċċess għall-finanzi, 
jikkontribwixxix għall-promozzjoni tal-
prinċipju tal-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneri u l-eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni sesswali, kif ukoll jekk 
dan jinkludix miżuri biex jiġu evitati u 
miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u 
dik domestika u l-fastidju sesswali;

Or. en

Emenda 1150
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-pjan għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizzax effettivament il-
kwistjonijiet tal-ġeneru li qed jitfaċċaw fil-
kriżi u jiżgurax ugwaljanza bejn il-ġeneri. 
B'mod partikolari, fil-qasam tal-impjieg, 
l-aċċess għall-finanzi kif ukoll jekk 
jinkludix miżuri biex tiġi evitata u 
miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u 
dik domestika;

Or. en

Emenda 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Rilevanza:
Or. en

Emenda 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; 

Or. en

Emenda 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

imħassar

Or. en
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Emenda 1154
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

imħassar

Or. en

Emenda 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex mistenni li 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru, inaqqas l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex mistenni li 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
rilevanti tal-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew 2020, kif ukoll jekk 
dan jikkontribwixxix għall-
implimentazzjoni tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni, il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta fl-ambitu tal-
Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, kif ukoll l-
Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn 
il-Ġeneri 2020-2025;

Or. en
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Emenda 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jindirizza l-aktar 
orjentazzjonijiet strateġiċi reċenti diskussi 
mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar 
ir-riformi u l-investimenti pubbliċi li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, 
jiżgura l-funzjonament tajjeb tas-suq 
uniku, itaffi l-impatt ekonomiku u soċjali 
tal-kriżi, u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
aċċellerat ta' attivitajiet kompatibbli mal-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-klima u t-
tnaqqis tal-attivitajiet li mhumiex, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi, u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 1158
Piernicola Pedicini
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi fir-reġjuni u 
t-territorji bl-ogħla rata ta' qgħad fl-Istati 
Membri, u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-impjegati, il-
komunitajiet lokali, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħra kollha kemm fil-livell 
nazzjonali kif ukoll f'dak reġjonali ġewx 
ikkonsultati b'mod sostanzjali;

Or. en

Emenda 1160
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi reattiv 
għal kwistjonijiet ta' ġeneru u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u biex 
tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en

Emenda 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi, tal-
progress soċjali u tar-reżiljenza ekonomika 
u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, 
inaqqas l-inugwaljanzi, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
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tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi, tal-
progress soċjali u tar-reżiljenza ekonomika 
u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, 
inaqqas l-inugwaljanzi, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-kompetittività fit-tul, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi, filwaqt li jikkontribwixxi 
biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-produttività, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;
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Or. en

Emenda 1165
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi, tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi, u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika, territorjali u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku, soċjali u demografiku tal-
kriżi, u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika, baġitarja u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1168
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir ekoloġiku, tal-ħolqien tal-impjiegi 
u tar-reżiljenza ekonomika u soċjali tal-
Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
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reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku, soċjali u demografiku tal-
kriżi, u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat fil-kuntest tal-irkupru 
mill-kriżi u jtaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi;

Or. en

Emenda 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jekk il-miżuri fil-pjan humiex 
mistennija jwasslu għal titjib f'termini tal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u t-Tabella ta' 
Valutazzjoni Soċjali li takkumpanjah;

Or. en

Emenda 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Koerenza:
Or. en

Emenda 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investimenti pubbliċi li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti;

Or. en

Emenda 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jekk il-pjan fihx miżuri li 
jindirizzaw b'mod effettiv in-nuqqasijiet 
fir-rigward tal-valuri stabbiliti fl-
Artikolu 2 tat-TUE;

Or. en

Emenda 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt dc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) jekk l-impenji ta' riforma 
jirrappreżentawx pakkett komprensiv ta' 
riformi;

Or. en

Emenda 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza ppreżentat hijiex 
raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi;

imħassar

Or. en

Emenda 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi;

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex konformi mal-
prinċipju ta' kosteffiċjenza u 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; kif ukoll jekk il-
kostijiet humiex marbuta direttament 
mar-riformi sottomessi li jtejbu t-tkabbir u 
mal-investimenti sostenibbli;

Or. en
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Emenda 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi;

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija, l-impjiegi 
u jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
huwiex konformi mal-kunċett ta' ġestjoni 
finanzjarja soda;

Or. en

Emenda 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi;

(e) Effiċjenza:

jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru dwar l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat hijiex raġonevoli, plawżibbli u 
konformi mal-prinċipju ta' kosteffiċjenza, 
u hijiex proporzjonata mal-impatt mistenni 
fuq l-ekonomija u l-impjiegi;

Or. en

Emenda 1180
Isabel Benjumea Benjumea
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi;

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi, kif ukoll bħala pjan ta' 
pagament skont il-leġiżlazzjoni;

Or. en

Emenda 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi;

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex biżżejjed 
għall-progress meħtieġ lejn l-għanijiet 
ambjentali u plawżibbli għall-impatt fuq l-
ekonomija u l-impjiegi;

Or. en

Emenda 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex kosteffiċjenti fid-dawl 
tal-impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
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impjiegi; impjiegi;
Or. en

Emenda 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jipprovdix biżżejjed 
assigurazzjonijiet li huwa konsistenti mar-
regoli tar-Regolament Finanzjarju dwar 
il-kunflitt ta' interess b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) kif il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jidħol fil-pjan ta' terminu 
medju tal-Istat Membru li jistabbilixxi 
(mill-ġdid) pożizzjoni fiskali soda 
f'konformità mal-qafas ta' governanza 
ekonomika tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investimenti pubbliċi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti;

imħassar

Or. en

Emenda 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investimenti pubbliċi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti;

imħassar

Or. en

Emenda 1187
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investimenti pubbliċi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti;

(f) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati li jinkludu progress fit-
titjib tal-prestazzjonijiet fl-oqsma koperti 
mit-tabella ta' valutazzjoni soċjali;

Or. en
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Emenda 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investimenti pubbliċi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti;

(f) jekk il-miżuri u n-nefqa proposti 
jipprevedux valur miżjud Ewropew;

Or. en

Emenda 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investimenti pubbliċi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti;

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi li jtejbu t-
tkabbir u proġetti ta' investimenti pubbliċi 
sostenibbli li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti;

Or. en

Emenda 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-

imħassar
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indikaturi relatati.
Or. en

Emenda 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati.

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati, li jinkludu progress fit-
titjib tal-prestazzjonijiet fl-oqsma koperti 
mit-tabella ta' valutazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati.

(g) Koerenza:

jekk l-arranġamenti proposti mill-Istati 
Membri kkonċernati humiex mistennija 
jiżguraw implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati.

Or. en
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Emenda 1193
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati.

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri bbażati fuq ix-
xjenza u marbuta biż-żmien previsti, u l-
indikaturi tas-sostenibbiltà.

Or. en

Emenda 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati.

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, il-
probabbiltà ta' falliment, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-arranġamenti proposti mill- (g) jekk l-arranġamenti proposti mill-
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Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri previsti, u l-
indikaturi relatati.

Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-iskeda ta' żmien, l-
istadji importanti u l-miri ċari previsti, u l-
indikaturi relatati.

Or. en

Emenda 1196
Csaba Molnár

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk l-obbligu għall-involviment 
tal-partijiet ikkonċernati fil-proċess tat-
tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza skont l-Artikolu 15(5) ta' dan 
ir-Regolament, kif ukoll tal-Kodiċi ta' 
Kondotta Ewropea dwar is-Sħubija ġiex 
issodisfat kompletament f'konformità 
mal-prinċipju ta' sħubija. Il-proċess ta' 
sħubija għandu jinkludi konsultazzjoni 
pubblika miftuħa ta' mill-inqas 30 jum 
fuq l-internet, li għandha tiġi promossa 
madwar id-dinja. Pjanijiet nazzjonali biex 
tintuża l-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza se jagħtu rendikont sħiħ tal-
proċess ta' sħubija, u kif tqiesu l-
kontribuzzjonijiet tal-partijiet 
ikkonċernati. Din għandha tkun 
prekondizzjoni għall-approvazzjoni tal-
pjanijiet nazzjonali għall-użu tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u t-
trasferiment ta' fondi lill-gvernijiet 
nazzjonali rispettivi;

Or. en

Emenda 1197
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk is-seduti ta' smigħ li saru 
għat-tħejjija tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, jiżgurawx li l-awtoritajiet 
lokali, is-sħab soċjali u r-rappreżentanti 
tal-movimenti soċjali jingħataw 
opportunitajiet effettivi biex jipparteċipaw 
fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjan;

Or. en

Emenda 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan huwiex mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għall-
implimentazzjoni tal-impenji tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri tagħha, b'mod 
partikolari l-Ftehim ta' Pariġi, il-miri l-
ġodda tal-klima u l-enerġija tal-Unjoni 
għall-2030, l-SDGs tan-NU, l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
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uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkontribwixxix għal żvilupp 
tal-infrastruttura kruċjali, speċjalment fl-
Istati Membri fejn il-PDG per capita 
huwa inqas mill-medja tal-UE u l-livell ta' 
dejn pubbliku huwa sostenibbli;

Or. en

Emenda 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jsegwix il-prinċipju ta' 
"tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti" abbażi 
tal-kriterji stabbiliti mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 14(1);

Or. en

Emenda 1202
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jsegwix il-prinċipju ta' Tagħmel 
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l-Ebda Ħsara Sinifikanti abbażi tal-
kriterji stabbiliti mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 14(1);

Or. en

Emenda 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investimenti pubbliċi li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti;

Or. en

Emenda 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza huwiex kompatibbli mas-sitt 
pilastri stabbiliti fl-Artikolu 3 u 
jirrispettax il-kontribuzzjonijiet minimi 
għal kull pilastru;

Or. en

Emenda 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt gb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) jekk il-konsultazzjonijiet li saru 
għat-tħejjija tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u d-djalogi ppjanati, inklużi l-
istadji importanti u l-miri rilevanti, 
b'rabta mal-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jiżgurawx li l-
awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra 
jingħataw opportunitajiet effettivi biex 
jipparteċipaw fit-tħejjija u jibbenefikaw 
mill-implimentazzjoni tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif stipulat fl-
Artikolu 15;

Or. en

Emenda 1206
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) jekk mill-inqas 40 % tal-ammont 
mitlub għall-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkontribwixxix għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u 
10 % għall-azzjonijiet tal-bijodiversità u l-
objettivi dwar is-sostenibbiltà ambjentali 
abbażi tal-metodoloġija pprovduta mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 14(1);

Or. en

Emenda 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt gb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) jekk tingħatax biżżejjed attenzjoni 
biex tiġi evitata l-korruzzjoni 
b'finanzjament mill-pjanijiet u biex jiġi 
evitat l-użu illeġittimu tal-fondi;

Or. en

Emenda 1208
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) jekk tingħatax biżżejjed attenzjoni 
biex tiġi evitata l-korruzzjoni 
b'finanzjament mill-pjanijiet u biex jiġi 
evitat l-użu illeġittimu tal-fondi;

Or. en

Emenda 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt gc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gc) jekk il-konsultazzjonijiet li saru 
għat-tħejjija tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u d-djalogi ppjanati, inklużi l-
istadji importanti u l-miri rilevanti, 
b'rabta mal-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jiżgurawx li l-
awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
inklużi NGOs ambjentali u oħrajn, u 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra 
jingħataw opportunitajiet effettivi biex 
jipparteċipaw fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza u li l-organizzazzjoni u l-
implimentazzjoni tas-sħubija jkunu 
twettqu skont ir-Regolament Delegat tal-
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Kummissjoni (UE) Nru 240/2014;
Or. en

Emenda 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-kriterji ta' valutazzjoni 
għandhom jiġu applikati skont l-
Anness II.

Or. en

Emenda 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F'każ li l-Istat Membru kkonċernat 
ikun talab għal appoġġ għal self kif 
imsemmi fl-Artikolu 12, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk it-talba għal appoġġ 
għal self tissodisfax il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 13(1), b'mod partikolari jekk ir-
riformi u l-investimenti addizzjonali 
kkonċernati mit-talba għal self 
jissodisfawx il-kriterji ta' valutazzjoni 
skont il-paragrafu 3.

4. F'każ li l-Istat Membru kkonċernat 
ikun talab għal appoġġ għal self kif 
imsemmi fl-Artikolu 12, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk it-talba għal appoġġ 
għal self tissodisfax il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 13(1), b'mod partikolari jekk ir-
riformi li jtejbu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli addizzjonali kkonċernati mit-
talba għal self jissodisfawx il-kriterji ta' 
valutazzjoni skont il-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentati mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

imħassar

Or. en

Emenda 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentati mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

5. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentati mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti. Meta għarfien espert bħal dan 
jikkonċerna politiki relatati max-xogħol, 
is-sħab soċjali jkunu involuti.

Or. en

Emenda 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta tivvaluta l-programmi għar-
reżiljenza u l-irkupru tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tħeġġeġ u tagħti 
prijorità lil proġetti li huma ta' natura 
transfruntiera u jikkollegaw diversi Stati 
Membri.
Fid-djalogu tagħha mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tħeġġeġ sinerġiji 
bejn il-pjanijiet ta' rkupru ta' Stati 
Membri differenti.

Or. en
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Emenda 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Proċess deċiżjonali

1. Wara li tirċievi l-pjanijiet nazzjonali 
annwali għall-irkupru u r-reżiljenza ta' 
kull Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill permezz ta' att 
delegat u mhux aktar tard mill-
31 ta' Mejju, rapport li jikkonsolida l-
informazzjoni ta' dawn il-pjanijiet 
nazzjonali u li jivvaluta l-impatt tal-miżuri 
proposti fl-ekonomija tal-Unjoni u f'dak li 
jikkonċerna l-objettivi tal-Istrateġija 
Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli. Dan 
ir-rapport għandu fost l-oħrajn: 
(a) jirrifletti kif il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza tilħaq l-objettivi tal-UE ta' 
sostenibbiltà kompetittiva u tranżizzjoni 
ekoloġika, it-trasformazzjoni diġitali, il-
koeżjoni ekonomika u soċjali u l-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u r-
reżiljenza istituzzjonali; 
(b) l-ammont totali ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja u self mill-Faċilità impenjat u 
mħallas mill-Istati Membri, u l-volum tar-
rikavati assenjati għall-Faċilità, 
imqassam skont il-linja tal-baġit. 

Or. en

Emenda 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deċiżjoni tal-Kummissjoni Proposta tal-Kummissjoni u deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni tal-Kunsill

Or. en

Emenda 1217
Jens Geier

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deċiżjoni tal-Kummissjoni Deċiżjoni ta' allokazzjoni
Or. en

Emenda 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti 
u l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
malajr kemm jista' jkun il-preżentazzjoni 
uffiċjali tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza mill-Istat Membru u tipproponi 
l-ammont ta' kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-Faċilità. Fejn il-Kummissjoni tkun 
tat evalwazzjoni pożittiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, din għandha 
tippreżenta proposta biex il-Faċilità tiġi 
mobilizzata għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. Id-deċiżjoni li l-Faċilità tiġi 
mobilizzata għandha tittieħed b'mod 
konġunt mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fi żmien xahar minn meta l-
Kummissjoni tippreżenta l-proposta. Il-
Parlament Ewropew għandu jaġixxi 
b'maġġoranza tal-membri li jagħmlu parti 
minnu u tlieta minn kull ħames voti 
mitfugħin, u l-Kunsill għandu jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata. Fl-istess żmien 
li tippreżenta l-proposta għal deċiżjoni 
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biex tiġi mobilizzata l-Faċilità, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għal trasferiment lejn il-linji 
baġitarji rilevanti. Fil-każ ta' nuqqas ta' 
qbil, għandha tinbeda proċedura ta' 
trilogu.

Or. en

Emenda 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti 
u l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Id-
deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq l-
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pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

evalwazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u fuq il-komunikazzjoni mal-
Istat Membru kkonċernat inklużi l-
korrezzjonijiet possibbli. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat skont l-
Artikolu 26a. Fil-każ li l-Kummissjoni 
tivvaluta pożittivament il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, din id-deċiżjoni 
għandha tistabbilixxi r-riformi li jtejbu t-
tkabbir u l-proġetti ta' investiment 
sostenibbli li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri ċari meħtieġa għall-iżborż tal-
pagamenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Wara li tittieħed deċiżjoni mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill dwar 
l-att delegat imsemmi fl-Artikolu 16a, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, fi 
żmien xahrejn dwar il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza ta' kull Stat Membru, permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Fir-rigward ta' proposta mill-
Kummissjoni, il-Kunsill għandu japprova 
permezz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni, 
il-valutazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza kif ippreżentat mill-Istat 
Membru. Fil-każ li l-Kummissjoni 
tivvaluta pożittivament il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, il-proposta tal-
Kummissjoni għal deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni tal-Kunsill għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment sostenibbli li jridu 
jiġu implimentati mill-Istat Membru, 
inklużi l-istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1225
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1226
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien tliet xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en
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Emenda 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1229
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en
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Emenda 1230
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. fr

Emenda 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en
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Emenda 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien sitt ġimgħat mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-riformi li jtejbu t-tkabbir u l-
proġetti ta' investiment sostenibbli 
allinjati mar-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż għandhom jingħataw 
prijorità għall-fażi ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
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jitlob appoġġ ta' self, id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ 
għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u 
(5) u r-riformi u l-proġetti ta' investiment 
addizzjonali li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru koperti minn dan l-appoġġ 
għal self, inklużi l-istadji importanti u l-
miri addizzjonali.

jitlob appoġġ ta' self, il-proposta tal-
Kummissjoni għal deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni tal-Kunsill għandha 
tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ 
għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u 
(5) u r-riformi u l-proġetti ta' investiment 
addizzjonali li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru koperti minn dan l-appoġġ 
għal self, inklużi l-istadji importanti u l-
miri addizzjonali.

Or. en

Emenda 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jitlob appoġġ ta' self, id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ 
għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u 
(5) u r-riformi u l-proġetti ta' investiment 
addizzjonali li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru koperti minn dan l-appoġġ 
għal self, inklużi l-istadji importanti u l-
miri addizzjonali.

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jitlob appoġġ ta' self, id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ 
għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u 
(5) u r-riformi li jtejbu t-tkabbir u l-
proġetti ta' investiment sostenibbli 
addizzjonali li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru koperti minn dan l-appoġġ 
għal self, inklużi l-istadji importanti u l-
miri addizzjonali u ċari.

Or. en

Emenda 1236
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jitlob appoġġ ta' self, id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ 
għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u 
(5) u r-riformi u l-proġetti ta' investiment 
addizzjonali li jridu jiġu implimentati mill-

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jitlob appoġġ ta' self, id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi wkoll l-ammont tal-appoġġ 
għal self kif imsemmi fl-Artikolu 12(4) u 
(5) u, fejn applikabbli, ir-riformi u l-
proġetti ta' investiment addizzjonali li jridu 
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Istat Membru koperti minn dan l-appoġġ 
għal self, inklużi l-istadji importanti u l-
miri addizzjonali.

jiġu implimentati mill-Istat Membru 
koperti minn dan l-appoġġ għal self, 
inklużi l-istadji importanti u l-miri 
rilevanti.

Or. en

Emenda 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
ivvalutat skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3). L-ammont ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi 
stabbilit kif ġej:

3. L-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza li huma eliġibbli skont il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), għandu 
jiġi ddefinit kif ġej:

Or. en

Emenda 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
ivvalutat skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3). L-ammont ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi 
stabbilit kif ġej:

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
ivvalutat skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u tiġi riveduta 
indipendentement mill-Qorti tal-Awdituri. 
L-ammont ta' kontribuzzjoni finanzjarja 
għandu jiġi stabbilit kif ġej:

Or. en
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Emenda 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
ivvalutat skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3). L-ammont ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi 
stabbilit kif ġej:

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), 
kif żviluppat fl-Anness II, kif ukoll abbażi 
tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mill-Istat 
Membru. L-ammont ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi stabbilit kif ġej:

Or. en

Emenda 1240
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
ivvalutat skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3). L-ammont ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi 
stabbilit kif ġej:

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għall-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza li 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3) għandha tiġi ddeterminata 
abbażi tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza propost mill-
Istat Membru kkonċernat, kif ġej:

Or. en

Emenda 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-
ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-
ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10, filwaqt li jitqies 
li kull klassifikazzjoni ta' B tinvolvi 
tnaqqis ta' 5 % tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima;

Or. en

Emenda 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-
ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-
ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10, skontata bil-
probabbiltà ta' falliment tal-
implimentazzjoni vvalutata b'mod 
indipendenti;

Or. en

Emenda 1243
Dimitrios Papadimoulis



AM\1214176MT.docx 81/219 PE657.421v02-00

MT

f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u 
l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun daqs il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru 
msemmija fl-Artikolu 10 jew ogħla, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru kkonċernat għandha tkun daqs l-
ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 
10;

Or. en

Emenda 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u 
l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun daqs il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru 
msemmija fl-Artikolu 10 jew ogħla, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru kkonċernat għandha tkun daqs l-
ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 
10;

Or. en

Emenda 1245
José Gusmão
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u 
l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun daqs il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru 
msemmija fl-Artikolu 10 jew ogħla, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru kkonċernat għandha tkun daqs l-
ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 
10;

Or. en

Emenda 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-
ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3) bil-
punteġġi massimi possibbli, u l-ammont 
tal-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

Or. en

Emenda 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-
ammont tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun daqs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 
10 jew ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun daqs l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 10;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma kompletament, fil-
biċċa l-kbira jew parzjalment mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3), u l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza jkun daqs il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmija fl-Artikolu 10 jew 
ogħla, il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata 
lill-Istat Membru kkonċernat għandha tkun 
daqs l-ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-Artikolu 
10;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-grad ta' konformità mal-kriterji sabiex tkun tista' tabbina 
l-iżborż mal-livell ta' tlestija.

Emenda 1248
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx konformi mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3), ma għandha 
tiġi allokata l-ebda kontribuzzjoni 
finanzjarja lill-Istat Membru kkonċernat. 
L-Istat Membru se jkollu xahrejn biex 
jagħmel bidliet u jerġa' jippreżenta l-pjan 
lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni se 
jkollha xahar biex twieġeb. Jekk il-
Kummissjoni ma tivvalutax il-bidliet 
bħala suffiċjenti biex jiġu ssodisfati l-
kriterji fl-Artikolu 16(3), ma għandha tiġi 
allokata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru kkonċernat. L-Istat 
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Membru kkonċernat jista' jagħmel talba 
għal appoġġ tekniku bħala parti mill-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku, sabiex 
jippermetti tħejjija aħjar tal-proposta fiċ-
ċikli sussegwenti;

Or. en

Emenda 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza;

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza, filwaqt li jitqies li kull 
klassifikazzjoni ta' B tinvolvi tnaqqis ta' 
5 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima;

Or. en

Emenda 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 



AM\1214176MT.docx 85/219 PE657.421v02-00

MT

Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza;

Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza, skontati bil-probabbiltà ta' 
falliment tal-implimentazzjoni vvalutata 
indipendentement;

Or. en

Emenda 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza;

(b) jekk l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru msemmi 
fl-Artikolu 10, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru għandha tkun 
daqs l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1252
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 

(b) jekk l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru msemmi 
fl-Artikolu 10, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru għandha tkun 
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finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza;

daqs l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1253
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza;

(b) jekk l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru msemmi 
fl-Artikolu 10, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru għandha tkun 
daqs l-ammont tal-kostijiet totali stmati tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), u l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal dak l-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 10, il-

(b) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konformi b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3) bil-punteġġi massimi 
possibbli, u l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkun inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru msemmi 
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kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-Istat 
Membru għandha tkun daqs l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza;

fl-Artikolu 10, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru għandha tkun 
daqs l-ammont totali tal-kost totali stmat 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma b'mod sodisfaċenti 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3) 
mingħajr l-ogħla punteġġi possibbli, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-
Istat Membru kif stabbilit fl-
Artikolu 17(3)(a) jew 17(3)(b), li 
rispettivament jiddependu minn jekk il-
kostijiet totali stmati humiex ogħla, daqs 
jew inqas mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għall-Istat Membru msemmi fl-
Artikolu 10, għandha titnaqqas b'mod 
proporzjonat skont il-kriterji ta' 
klassifikazzjoni speċifikati fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tnaqqas b'mod gradwali l-ammont allokat lil Stat Membru skont il-klassifiki 
riċevuti fil-valutazzjoni tal-pjan ta' rkupru tiegħu. B'dan il-mod l-Istat Membru jirċievi 
inċentiv biex isegwi l-prijoritajiet stabbiliti mil-leġiżlatur Ewropew. Il-flus ma jintilfux 
għalkollox, peress li l-Istat jingħata l-opportunità li jirrevedi l-pjan ta' rkupru band'oħra.

Emenda 1256
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata 
l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat.

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni 
għandha debitament tikkomunika din id-
deċiżjoni u tippermetti lill-Istat Membru 
kkonċernat jadatta jew jissostitwixxi l-
pjan tiegħu, skont l-Artikolu 17(5a).

Or. en

Emenda 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat.

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat u għandu japplika l-
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paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.
Or. en

Emenda 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-miżuri u n-nefqa proposti 
jipprevedux valur miżjud Ewropew.

Or. en

Emenda 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-
istadji importanti rilevanti u l-miri 
identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas biss f'mill-inqas żewġ pagamenti 
ladarba l-Istat Membru jkun implimenta 
b'mod sodisfaċenti l-istadji importanti u l-
miri ċari identifikati b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza; fuq talba tal-Parlament 
Ewropew, wara li ma jkunux intlaħqu 
stadju importanti wieħed u mira waħda 
jew aktar, għandhom jinżammu aktar 
pagamenti sakemm tingħata spjegazzjoni 
sodisfaċenti lill-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-
istadji importanti rilevanti u l-miri 
identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas biss bin-nifs ladarba l-Istat 
Membru jkun implimenta b'mod 
sodisfaċenti l-istadji importanti u l-miri 
ċari identifikati b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza; fuq talba tal-Parlament 
Ewropew, wara li ma jkunux intlaħqu 
stadju importanti wieħed u mira waħda 
jew aktar, għandhom jinżammu aktar 
pagamenti, sakemm tingħata spjegazzjoni 
sodisfaċenti lill-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda 1262
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-
istadji importanti rilevanti u l-miri 
identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-
istadji importanti u l-miri bbażati fuq ix-
xjenza u marbuta biż-żmien identifikati 
b'rabta mal-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru, ir-reżiljenza u t-tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-
istadji importanti rilevanti u l-miri 
identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni 

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun lesta u implimenta b'mod sodisfaċenti 
l-istadji importanti rilevanti u l-miri 
identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni 
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tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza; tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;
Or. en

Emenda 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kontribuzzjoni finanzjarja u, 
fejn applikabbli, l-ammont ta' appoġġ 
għal self li għandu jitħallas fil-forma ta' 
prefinanzjament skont l-Artikolu 11a 
wara l-approvazzjoni tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kontribuzzjoni finanzjarja u, 
fejn applikabbli, l-ammont ta' appoġġ 
għal self li għandu jitħallas fil-forma ta' 
prefinanzjament skont l-Artikolu 11a 
wara l-approvazzjoni tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1266
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment u l-ammont tal-kost 

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment u l-ammont tal-kost 
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totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza;

totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, u l-kost ta' nuqqas ta' azzjoni 
f'termini ta' sostenibbiltà;

Or. en

Emenda 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment u l-ammont tal-kost 
totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza;

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi li jtejbu 
t-tkabbir u tal-proġetti ta' investiment 
sostenibbli u l-ammont tal-kost totali 
stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment u l-ammont tal-kost 
totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza;

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
miżuri ta' investiment u l-ammont tal-kost 
totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza;

Or. en

Emenda 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 
meta l-proġett ta' investiment irid jiġi 
implimentat għandu jintemm mhux aktar 

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 
meta l-proġett ta' investiment għandu 
jippermetti l-implimentazzjoni ta' 
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tard minn seba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni;

investimenti infrastrutturali, skont l-
Artikolu 15(3)(d);

Or. en

Emenda 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 
meta l-proġett ta' investiment irid jiġi 
implimentat għandu jintemm mhux aktar 
tard minn seba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni;

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment sostenibbli, il-perjodu ta' 
investiment sa meta l-proġett ta' 
investiment irid jiġi implimentat għandu 
jintemm mhux aktar tard minn seba' snin 
wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni;

Or. en

Emenda 1271
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 
meta l-proġett ta' investiment irid jiġi 
implimentat għandu jintemm mhux aktar 
tard minn seba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni;

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 
meta l-proġett ta' investiment irid jiġi 
implimentat għandu jintemm mhux aktar 
tard minn ħames snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni;

Or. en

Emenda 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 

(1) fir-rigward tal-ikkompletar tal-
investiment, il-perjodu ta' investiment sa 
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meta l-proġett ta' investiment irid jiġi 
implimentat għandu jintemm mhux aktar 
tard minn seba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni;

meta l-proġett ta' investiment irid jiġi 
implimentat għandu jintemm mhux aktar 
tard minn disa' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni;

Or. en

Emenda 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, 
il-perjodu sa meta r-riformi jridu jiġu 
implimentati għandu jintemm mhux aktar 
tard minn erba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni.

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, 
il-perjodu sa meta r-riformi li jtejbu t-
tkabbir iridu jiġu implimentati għandu 
jintemm mhux aktar tard minn erba' snin 
wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 1274
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, 
il-perjodu sa meta r-riformi jridu jiġu 
implimentati għandu jintemm mhux aktar 
tard minn erba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni.

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, 
il-perjodu sa meta r-riformi jridu jiġu 
implimentati għandu jintemm mhux aktar 
tard minn tliet snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, 
il-perjodu sa meta r-riformi jridu jiġu 

(2) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, 
il-perjodu sa meta r-riformi jridu jiġu 
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implimentati għandu jintemm mhux aktar 
tard minn erba' snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni.

implimentati għandu jintemm mhux aktar 
tard minn ħames snin wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti u l-iskeda għall-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza;

(d) l-arranġamenti u l-iskeda, inklużi 
stadji importanti speċifiċi, għall-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward tal-
issodisfar tal-istadji importanti u tal-miri 
previsti; u

(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward tal-
issodisfar tal-istadji importanti u tal-miri 
previsti, inkluża l-metodoloġija biex 
titkejjel il-konformità mal-miri ta' nfiq 
klimatiċi u ambjentali, imsemmija fl-
Artikolu 4a u 14; u

Or. en

Emenda 1278
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward tal-
issodisfar tal-istadji importanti u tal-miri 

(e) l-indikaturi tas-sostenibbiltà 
armonizzati fir-rigward tal-issodisfar tal-
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previsti; u istadji importanti u tal-miri previsti; u
Or. en

Emenda 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward tal-
issodisfar tal-istadji importanti u tal-miri 
previsti; u

(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward tal-
issodisfar tal-istadji importanti u tal-miri 
ċari; u

Or. en

Emenda 1280
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-arranġamenti biex jingħata aċċess 
lill-Kummissjoni għad-data sottostanti 
rilevanti.

(f) l-arranġamenti biex jingħata aċċess 
lill-Kummissjoni għad-data sottostanti 
rilevanti u rapporti indipendenti awditjati.

Or. en

Emenda 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-arranġamenti biex jingħata aċċess 
lill-Kummissjoni għad-data sottostanti 
rilevanti.

(f) l-arranġamenti li jipprovdu aċċess 
sħiħ lill-Kummissjoni għad-data sottostanti 
rilevanti kollha.

Or. en

Emenda 1282
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk ikun xieraq, l-ammont tas-self 
li jrid jitħallas bin-nifs u l-istadji importanti 
u l-miri addizzjonali relatati mal-iżborż tal-
appoġġ għas-self.

(g) jekk ikun xieraq, l-ammont tas-self 
li jrid jitħallas bin-nifs u, fejn applikabbli, 
l-istadji importanti u l-miri relatati mal-
iżborż tal-appoġġ għas-self.

Or. en

Emenda 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk ikun xieraq, l-ammont tas-self 
li jrid jitħallas bin-nifs u l-istadji importanti 
u l-miri addizzjonali relatati mal-iżborż tal-
appoġġ għas-self.

(g) jekk ikun xieraq, l-ammont tas-self 
li jrid jitħallas bin-nifs u l-istadji importanti 
u l-miri addizzjonali ċari relatati mal-
iżborż tal-appoġġ għas-self.

Or. en

Emenda 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex ikun jista' jsir intraċċar 
sinifikanti tal-progress li jkun sar fl-
ambitu tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza, kull pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza għandu jikkonsisti tal-inqas 
f'ħames stadji importanti individwali 
marbuta ma' tal-inqas ħames pagamenti 
individwali;

Or. en

Emenda 1285
Dimitrios Papadimoulis
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f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. F'każ li pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), il-Kummissjoni għandha 
tagħti valutazzjoni negattiva għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza u ma 
għandha tiġi allokata l-ebda 
kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat. F'tali każ, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika 
valutazzjoni dovutament ġustifikata fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni tal-
proposta mill-Istat Membru. L-Istat 
Membru kkonċernat jista' jagħmel talba 
għal appoġġ tekniku skont ir-
Regolament XX/YYYY [Strument ta' 
Appoġġ Tekniku] sabiex jemenda jew 
jissostitwixxi l-pjan.

Or. en

Emenda 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien tliet xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel l-informazzjoni rilevanti 
disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill fl-istess ħin u b'termini ugwali. Il-
kumitati kompetenti tal-Parlament 
Ewropew jistgħu jistiednu lill-
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Kummissjoni tidher quddiemhom biex 
tippreżenta spjegazzjonijiet għall-
valutazzjoni negattiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1287
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru. L-informazzjoni kollha trid tiġi 
pprovduta mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, id-deċiżjoni għandha 
tkun akkumpanjata minn valutazzjoni 
dovutament ġustifikata. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta pjan ieħor 
għall-irkupru u r-reżiljenza u jista' juża 
wkoll l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Or. en

Emenda 1289
Jens Geier, Joachim Schuster
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata malajr kemm jista' jkun lill-
Istat Membru kkonċernat u lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 1290
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata u dettaljata fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
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Membru. Membru.
Or. en

Emenda 1292
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva lil pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, skont l-
Artikolu 17(3c), hija għandha tagħmel 
rakkomandazzjoni lill-Istat Membru 
kkonċernat biex jemenda jew 
jissostitwixxi l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fi żmien tliet xhur mill-
valutazzjoni negattiva tal-Kummissjoni, 
f'konformità mal-Artikolu 18 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-arranġamenti u l-iskeda għall-
implimentazzjoni kif imsemmija fil-punt 
(d), l-indikaturi rilevanti relatati mal-
issodisfar tal-istadji importanti u l-miri 
previsti msemmija fil-punt (e), l-
arranġamenti għall-għoti ta' aċċess mill-
Kummissjoni għad-data sottostanti 
msemmija fil-punt (f), u, jekk ikun xieraq, 
l-istadji importanti u l-miri addizzjonali 
relatati mal-iżborż tal-appoġġ għas-self 
imsemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 4 
għandhom jiġu spjegati ulterjorment 
f'arranġament operazzjonali li jrid jiġi 
miftiehem mill-Istat Membru kkonċernat u 
mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

6. L-arranġamenti u l-iskeda għall-
implimentazzjoni kif imsemmija fil-punt 
(d), l-indikaturi rilevanti relatati mal-
issodisfar tal-istadji importanti u l-miri 
previsti msemmija fil-punt (e), l-
arranġamenti għall-għoti ta' aċċess mill-
Kummissjoni għad-data sottostanti 
msemmija fil-punt (f), u, jekk ikun xieraq, 
l-istadji importanti u l-miri addizzjonali 
relatati mal-iżborż tal-appoġġ għas-self 
imsemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 4 
għandhom jiġu spjegati ulterjorment 
f'arranġament operazzjonali li jrid jiġi 
miftiehem mill-Istat Membru kkonċernat u 
mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni rilevanti, inkluż il-ftehim 
operazzjonali disponibbli għall-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, fl-istess ħin u 
b'termini ugwali, immedjatament wara d-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-arranġamenti u l-iskeda għall-
implimentazzjoni kif imsemmija fil-punt 
(d), l-indikaturi rilevanti relatati mal-
issodisfar tal-istadji importanti u l-miri 
previsti msemmija fil-punt (e), l-
arranġamenti għall-għoti ta' aċċess mill-
Kummissjoni għad-data sottostanti 

6. L-arranġamenti u l-iskeda għall-
implimentazzjoni kif imsemmija fil-punt 
(d), l-indikaturi rilevanti relatati mal-
issodisfar tal-istadji importanti u l-miri ċari 
previsti msemmija fil-punt (e), l-
arranġamenti għall-għoti ta' aċċess mill-
Kummissjoni għad-data sottostanti 
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msemmija fil-punt (f), u, jekk ikun xieraq, 
l-istadji importanti u l-miri addizzjonali 
relatati mal-iżborż tal-appoġġ għas-self 
imsemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 4 
għandhom jiġu spjegati ulterjorment 
f'arranġament operazzjonali li jrid jiġi 
miftiehem mill-Istat Membru kkonċernat u 
mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

msemmija fil-punt (f), u, jekk ikun xieraq, 
l-istadji importanti u l-miri addizzjonali u 
ċari relatati mal-iżborż tal-appoġġ għas-
self imsemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 4 
għandhom jiġu spjegati ulterjorment 
f'arranġament operazzjonali li jrid jiġi 
miftiehem mill-Istat Membru kkonċernat u 
mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni tad-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1297
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

7. Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni ta' X XXXX 20XX dwar 
dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni 
finanzjarja soda għandu jispeċifika aktar 
ir-rekwiżiti tal-proċedura ta' allokazzjoni 
tal-Faċilità.

Or. en

Emenda 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

7. Il-Kunsill għandu jadotta d-
deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 b'maġġoranza 
kwalifikata, bħala regola, fi żmien erba' 
ġimgħat mill-adozzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

7. L-atti delegati msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 25(a).

Or. en

Emenda 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

7. L-atti delegati msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 27(2).

Or. en

Emenda 1304
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

7. L-atti delegati msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 27(2).

Or. fr

Emenda 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Mal-adozzjoni tal-atti delegati 
skont il-paragrafu 7, il-pjan għandu jsir 
pubblikament disponibbli mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
1. Fid-dawl tal-urġenza biex il-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza 
jiġu implimentati malajr sabiex l-irkupru 
ekonomiku jkun jista' jilħaq il-kapaċità 
sħiħa tiegħu, u mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 15(2) u l-Artikolu 16a ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw l-ewwel Pjan annwali għall-
Irkupru u r-Reżiljenza tagħhom sa mhux 
aktar tard mit-28 ta' Frar 2021.
2. Jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' pjan 
mill-Istati Membri lill-Kummissjoni li 
jibda mill-15 ta' Ottubru 2020, flimkien 
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mal-abbozz tal-baġit tas-sena sussegwenti.
3. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet adottati fl-Artikolu 16 ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-pjan nazzjonali għall-
irkupru u r-reżiljenza 2021 billi bħala 
punt ta' referenza tuża r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
indirizzati lill-Istati Membri fiċ-ċikli tas-
Semestru 2019 u 2020.
4. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet adottati fl-Artikolu 16a 
ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha mhux aktar tard mill-
31 ta' Marzu 2020 tadotta att delegat li 
jirrispetta t-talbiet tal-Artikolu 16a.
5. Wara li tittieħed deċiżjoni mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill dwar 
l-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4 ta' 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tipproċedi skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Ftehimiet operazzjonali

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att 
delegat, tispeċifika l-kontenut tal-
arranġamenti operazzjonali, imsemmija 
fil-paragrafu 6 tal-Artikolu 17 bil-għan li 
jitrawmu l-koerenza u l-komparabbiltà 
tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza tal-Istati Membri u tingħata 
data standardizzata għat-Tabella ta' 
Valutazzjoni tal-Irkupru u r-Reżiljenza, 
imsemmija fl-Artikolu 21a.
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Or. en

Emenda 1308
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emendar tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza tal-Istat Membru

Komplementar, emendar u sostituzzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istat 
Membru

Or. en

Emenda 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu 
jinkisbu, la totalment u lanqas parzjalment, 
mill-Istat Membru kkonċernat minħabba 
ċirkostanzi oġġettivi, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata 
lill-Kummissjoni biex jemenda jew 
jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin 
fl-Artikolu 17(1) 17(2). Għal dan l-għan, l-
Istat Membru jista' jipproponi pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza modifikat jew ġdid.

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ta' Stat Membru, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti, ma jkunux 
għadhom jistgħu jinkisbu, la totalment u 
lanqas parzjalment, minħabba ċirkostanzi 
oġġettivi, jew jekk l-Istat Membru 
kkonċernat ikun identifika miżuri ta' 
investiment u ta' riforma addizzjonali 
importanti, eliġibbli għal appoġġ skont 
dan ir-Regolament, fil-kuntest ta' 
allokazzjoni finanzjarja addizzjonali, kif 
imsemmi fl-Artikolu 11(2), l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata 
lill-Kummissjoni biex jemenda jew 
jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin 
fl-Artikolu 17(1) u 17(2). Għal dan l-għan, 
l-Istat Membru jista' jipproponi pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza modifikat.

Or. en
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Emenda 1310
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, ma jkunux għadhom 
jistgħu jinkisbu, la totalment u lanqas 
parzjalment, mill-Istat Membru 
kkonċernat minħabba ċirkostanzi 
oġġettivi, l-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta talba motivata lill-
Kummissjoni biex jemenda jew 
jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin 
fl-Artikolu 17(1) 17(2). Għal dan l-għan, l-
Istat Membru jista' jipproponi pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza modifikat jew ġdid.

1. L-Istati Membri jistgħu 
jippreżentaw talba motivata lill-
Kummissjoni biex jikkomplementaw, 
jemendaw jew jissostitwixxu d-
deċiżjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 17(1) 
u 17(2). Għal dan l-għan, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jipproponi pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza komplementari, 
modifikat jew ġdid.

Or. en

Emenda 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu 
jinkisbu, la totalment u lanqas parzjalment, 
mill-Istat Membru kkonċernat minħabba 
ċirkostanzi oġġettivi, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata 
lill-Kummissjoni biex jemenda jew 
jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin 
fl-Artikolu 17(1) 17(2). Għal dan l-għan, l-
Istat Membru jista' jipproponi pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza modifikat jew ġdid.

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu 
jinkisbu, la totalment u lanqas parzjalment, 
mill-Istat Membru kkonċernat minħabba 
ċirkostanzi oġġettivi, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata 
lill-Kummissjoni biex tipproponi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
jemendaw jew jissostitwixxu d-
deċiżjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 17(1) 
u 17(2). Għal dan l-għan, l-Istat Membru 
jista' jipproponi pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza modifikat jew ġdid.

Or. en
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Emenda 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu 
jinkisbu, la totalment u lanqas parzjalment, 
mill-Istat Membru kkonċernat minħabba 
ċirkostanzi oġġettivi, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata 
lill-Kummissjoni biex jemenda jew 
jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin 
fl-Artikolu 17(1) 17(2). Għal dan l-għan, l-
Istat Membru jista' jipproponi pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza modifikat jew ġdid.

1. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, ma jkunux għadhom jistgħu 
jinkisbu, la totalment u lanqas parzjalment, 
mill-Istat Membru kkonċernat minħabba 
ċirkostanzi oġġettivi, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta talba motivata 
lill-Kummissjoni biex jemenda jew 
jissostitwixxi d-deċiżjonijiet imsemmijin 
fl-Artikolu 17(1) u 17(2) mhux aktar tard 
mill-15 ta' Ottubru. Għal dan l-għan, l-
Istat Membru jista' jipproponi pjan 
annwali għall-irkupru u r-reżiljenza 
modifikat.

Or. en

Emenda 1313
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk dan ma jkunx ġie antiċipat 
mill-Istati Membri meta kienu qed 
iħejjuhom, il-Pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jiġu aġġornati kif 
xieraq għall-mira klimatika l-ġdida għall-
2030 tar-[Regolament li jistabbilixxi l-
qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika 
u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar 
il-Klima")] fi żmien sitt xhur wara l-
pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament fil-
Ġurnal Uffiċjali. Il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-Pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza aġġornati b'mod 
konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 16 u tirrifjuta l-pjanijiet jekk ma 
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jkunux konsistenti mar-[Regolament li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi 
Ewropea dwar il-Klima")].

Or. en

Emenda 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jaġġornaw il-Pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza tagħhom skont il-mira 
klimatika għall-2030 aġġornata tar-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas biex 
tinkiseb in-newtralità klimatika u li 
jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 
("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima") fi 
żmien sitt xhur wara l-pubblikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament fil-Ġurnal Uffiċjali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
Pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
aġġornati b'mod konsistenti mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 16 u tirrifjuta l-
pjanijiet jekk ma jkunux konsistenti mar-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas biex 
tinkiseb in-newtralità klimatika u li 
jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 
("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima"). 

Or. en

Emenda 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ta' Stat Membru jkun ġie 
ddeterminat bħala konformi b'mod 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 16(3) 
mingħajr l-ogħla punteġġi possibbli, l-
Istat Membru kkonċernat jista' jagħmel 
talba motivata lill-Kummissjoni biex 
jemenda jew jissostitwixxi d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 17(3). Għal dan l-
għan, l-Istat Membru jista' jipproponi 
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
modifikat jew ġdid.

Or. en

Emenda 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba. L-għajnuna finanzjarja 
mogħtija f'din id-deċiżjoni riveduta ma 
għandhiex tkun ogħla mill-għajnuna 
finanzjarja attribwita fil-proċedura 
inizjali.

Or. en

Emenda 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

Or. en

Emenda 1318
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw il-komplementar, 
l-emendar jew is-sostituzzjoni fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.

Or. en

Emenda 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.

Or. en

Emenda 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha tkun diġà familjari b'mod ġenerali mal-kontenut tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, skadenza iqsar hija ġġustifikata meta jiġu vvalutati l-emendi.

Emenda 1321
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.

Or. en

Emenda 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.

Or. en

Emenda 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
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r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien sitt ġimgħat mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

Or. en

Emenda 1324
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx il-
komplementar, l-emendar jew is-
sostituzzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, hija għandha tiċħad it-talba fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tagħha, wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahar 
mill-komunikazzjoni tal-konklużjonijiet 
debitament ġustifikati tal-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jagħmel 
talba għal appoġġ tekniku skont ir-
Regolament XX/YYYY [Strument ta' 
Appoġġ Tekniku] biex jindirizza t-tħassib 
inkluż fil-konklużjonijiet debitament 
ġustifikati tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni. Il-
kumitati kompetenti tal-Parlament 
Ewropew jistgħu jistiednu lill-
Kummissjoni tidher quddiemhom biex 
tippreżenta spjegazzjonijiet għall-
valutazzjoni negattiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza. 

Or. en

Emenda 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien sitt 
ġimgħat mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tagħha, wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu fi żmien tliet 
ġimgħat mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte



PE657.421v02-00 118/219 AM\1214176MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha tkun diġà familjari b'mod ġenerali mal-kontenut tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, skadenza iqsar hija ġġustifikata meta jiġu vvalutati l-emendi.

Emenda 1329
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza modifikat jaqbeż l-iżborż totali 
approvat mill-att delegat annwali, il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
ġdid, li jivvaluta l-impatt fuq l-istrateġija 
tal-Unjoni u l-objettivi tal-Istrateġija 
Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli u 
jikkalkula l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
u s-self ġodda.

Or. en

Emenda 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Il-Programm Valur Miżjud Ewropew

(1) Sal-31 ta' Lulju 2022, il-Kummissjoni 
għandha tniedi sejħa pubblika għall-
offerti għal proġetti ta' valur miżjud 
Ewropew.
(2) Ir-rata ta' kofinanzjament massima 
għall-proposti ta' proġetti ma għandhiex 
tkun ogħla min 50 %.
(3) L-ammont massimu riċevibbli għall-
proposti għal proġetti individwali ma 
għandux ikun ogħla minn 
EUR 5 000 000 000.
(4) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proġetti xierqa fi żmien tliet xhur minn 
meta tirċievi l-proposta.
(5) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proposti għal proġetti rċevuti meta 
tapplika standards paragunabbli ma' 
dawk deskritti għall-valutazzjoni tal-
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza.
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(6) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
eliġibbiltà skont il-kriterji deskritti fl-
Artikolu 18b.

Or. en

Emenda 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Artikolu 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18b
Il-Programm Valur Miżjud Ewropew - 

Eliġibbiltà
Il-proġetti f'dan il-qafas għandhom 
jimmassimizzaw il-valur miżjud u l-impatt 
tal-Unjoni u għandhom jappoġġjaw l-
għanijiet ta' politika tal-Unjoni ta' 
interess strateġiku Ewropew li jkollhom 
dimensjoni transfruntiera, għandhom 
jinkludu tal-inqas żewġ Stati Membri u 
jsaħħu l-kompetittività fit-tul tal-Unjoni 
kollha kemm hi.

Or. en

Emenda 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli dwar il-pagamenti, is-sospensjoni u 
l-kanċellazzjoni ta' kontribuzzjonijiet 
finanzjarji

Regoli dwar il-pagamenti, is-sospensjoni, 
l-irkupru u l-kanċellazzjoni ta' 
kontribuzzjonijiet finanzjarji

Or. en

Emenda 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha 
tikkostitwixxi f'impenn legali individwali 
fis-sens tar-Regolament Finanzjarju, li jista' 
jkun ibbażat fuq impenji globali. Jekk ikun 
xieraq, l-impenji baġitarji jistgħu jitqassmu 
f'pagamenti akkont annwali mifruxin fuq 
bosta snin.

1. Id-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) għandha tikkostitwixxi 
f'impenn legali individwali fis-sens tar-
Regolament Finanzjarju, li jista' jkun 
ibbażat fuq impenji globali. Jekk ikun 
xieraq, l-impenji baġitarji jistgħu jitqassmu 
f'pagamenti akkont annwali mifruxin fuq 
bosta snin.

Or. en

Emenda 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli.

Or. en

Emenda 1337
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli.
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f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

Or. en

Emenda 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli.

Or. en

Emenda 1339
Victor Negrescu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli filwaqt li 
jitqiesu d-diversi sitwazzjonijiet 
soċjoekonomiċi ta' kull Stat Membru. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

Or. en
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Emenda 1340
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont l-Artikolu 25a.

Or. en

Emenda 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont l-Artikolu 25(a).

Or. en

Emenda 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

Or. en

Emenda 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fl-2021, soġġett għall-adozzjoni 
mill-Kummissjoni tal-impenn legali 
msemmi fl-Artikolu 19(1), u meta mitlub 
minn Stat Membru flimkien mal-
preżentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel pagament ta' prefinanzjament ta' 
ammont sa 20 % tal-impenn legali fil-
forma ta' appoġġ mhux ripagabbli, u, fejn 
applikabbli, sa 20 % tal-appoġġ għal self 
fil-forma ta' assi ta' self stabbilit skont l-
Artikolu 19. B'deroga mill-
Artikolu 116(1) tar-Regolament 
Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha 
tħallas il-pagament korrispondenti fi 
żmien xahrejn wara l-adozzjoni mill-
Kummissjoni tal-impenn legali msemmi 
fl-Artikolu 19.
F'każijiet ta' prefinanzjament skont il-
paragrafu 2a, il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji u, fejn applikabbli, l-appoġġ 
għal self li għandu jitħallas kif imsemmi 
fl-Artikolu 17(4)(a) għandhom jiġu 
aġġustati b'mod proporzjonat.
Jekk il-Kummissjoni tivvaluta li għal 
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stadju importanti wieħed jew mira waħda 
jew aktar kien hemm rigressjoni ċara jew 
fil-każ ta' progress insuffiċjenti fl-ambitu 
tal-istadji importanti jew il-miri rispettivi, 
il-Kummissjoni għandha tipproċedi għall-
irkupru immedjat tal-parti ta' 
prefinanzjament li tikkorrispondi għall-
investimenti u r-riformi rispettivi. Fl-istess 
ħin il-Kummissjoni għandha tissospendi 
proċeduri kontinwi sakemm l-Istat 
Membru jipprovdi spjegazzjoni bil-miktub 
u r-rimborż tal-fondi mhux dovuti.

Or. en

Emenda 1344
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fuq talba tal-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha 
tapprova mill-inqas 20 % tal-
prefinanzjament tal-appoġġ totali mill-
fondi stabbiliti fid-deċiżjoni li tapprova 
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1345
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni taħt l-ebda 
ċirkostanza ma għandha tiffinanzja minn 
qabel parti mis-somom, speċjalment jekk 
ikun hemm dubji dwar l-istat tad-dritt fil-
pajjiżi rispettivi.

Or. de



AM\1214176MT.docx 127/219 PE657.421v02-00

MT

Emenda 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, l-issodisfar 
tal-kriterji li ġejjin:

(1) jekk l-istadji importanti u l-miri 
rilevanti stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1) ġewx implimentati b'mod 
sodisfaċenti. Għall-fini tal-valutazzjoni, l-
arranġament operazzjonali msemmi fl-
Artikolu 17(6) għandu jiġi kkunsidrat 
ukoll. Il-Kummissjoni tista' tkun assistita 
minn esperti.

(2) jekk, wara l-istabbiliment ta' din 
il-Faċilità, l-Istat Membru ma jkunx 
ħassar, b'mod li jevita l-essenza tar-
rakkomandazzjoni, riformi preċedenti 
adottati wara l-gwida tas-Semestru 
Ewropew.
(3) jekk ir-riċevituri ssodisfawx l-
obbligu tagħhom skont l-Artikolu 26(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tawtorizzax l-iżborż tal-kontribuzzjoni finanzjarja jekk ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni ma jkunux irrikonoxxew l-oriġini u żguraw il-viżibbiltà tal-
finanzjament tal-Unjoni.

Emenda 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Fid-dawl tal-prefinanzjament 
skont l-Artikolu 19(2a), mat-tlestija tal-
istadji importanti u l-miri rilevanti indikati 
fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvat fl-att delegat tal-Kummissjoni, l-
Istat Membru kkonċernat għandu 
jippreżenta talba dovutament iġġustifikata 
lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-
kontribuzzjoni finanzjarja u, jekk ikun 
rilevanti, tal-porzjon tas-self. Dawn it-
talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu ppreżentati 
mill-Istati Membri lill-Kummissjoni fuq 
bażi biennali. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta, fi żmien xahrejn mill-wasla tat-
talba, jekk l-istadji importanti u l-miri 
rilevanti stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1) ġewx implimentati b'mod 
sodisfaċenti, li għandha tinkludi 
valutazzjoni dettaljata dwar l-allokazzjoni 
għall-attivitajiet li jikkontribwixxu b'mod 
sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima jew l-adattament għalih skont l-
Artikoli 10 u 11 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 skont l-att delegat tal-
Artikolu 4a(3). Għall-fini tal-valutazzjoni, 
l-arranġament operazzjonali msemmi fl-
Artikolu 17(6) għandu jiġi kkunsidrat 
ukoll. Il-Kummissjoni tista' tkun assistita 
minn esperti.

Or. en
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Emenda 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tas-sehem tal-
kontribuzzjoni finanzjarja li tikkorrispondi 
għat-tlestija tal-miri u l-istadji importanti 
u, jekk ikun rilevanti, tal-porzjon tas-self. 
Dawn it-talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. L-
iżborż tal-fondi għandu jikkorrispondi 
għal-livell ta' tlestija tal-istadji importanti 
u l-miri miftiehma. Għall-fini tal-
valutazzjoni, l-arranġament operazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 17(6) għandu jiġi 
kkunsidrat ukoll. Il-Kummissjoni tista' 
tkun assistita minn esperti.

Or. en

Emenda 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att 
delegat tal-Kummissjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta talba 
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talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

dovutament iġġustifikata lill-Kummissjoni 
għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, 
jekk ikun rilevanti, tal-porzjon tas-self. 
Dawn it-talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti esterni.

Or. en

Emenda 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi trimestrali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.
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Emenda 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni erba' darbiet fis-sena. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahar mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en

Emenda 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att 
delegat tal-Kummissjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta talba 
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talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

dovutament iġġustifikata lill-Kummissjoni 
għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, 
jekk ikun rilevanti, tal-porzjon tas-self. 
Dawn it-talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en

Emenda 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att 
delegat tal-Kummissjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta talba 
dovutament iġġustifikata lill-Kummissjoni 
għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, 
jekk ikun rilevanti, tal-porzjon tas-self. 
Dawn it-talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.
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Emenda 1354
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att 
delegat tal-Kummissjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta talba 
dovutament iġġustifikata lill-Kummissjoni 
għal pagament tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. fr

Emenda 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri ċari indikati fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza kif approvat fl-att delegat tal-
Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jippreżenta talba dovutament 
iġġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas 
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Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, jekk ikun 
rilevanti, tal-porzjon tas-self. Dawn it-
talbiet għall-ħlas għandhom jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri ċari stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en

Emenda 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri ċari indikati fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza kif approvat fl-att delegat tal-
Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jippreżenta talba dovutament 
iġġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, jekk ikun 
rilevanti, tal-porzjon tas-self. Dawn it-
talbiet għall-ħlas għandhom jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri ċari stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en
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Emenda 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju. Kull deċiżjoni dwar il-
pagament għandha tittieħed biss jekk 
ikunu tlestew stadji importanti rilevanti u 
jkun ġie rreġistrat progress ċar mill-iżborż 
preċedenti. Jekk il-Kummissjoni tivvaluta 
li fil-każ ta' wieħed jew aktar mill-istadji 
importanti jew mill-miri kien hemm 
rigressjoni ċara u li l-Istat Membru mhux 
jissodisfa l-obbligi tiegħu sistematikament 
skont il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
hija għandha tirkupra l-pagamenti 
preċedenti kollha li saru b'rabta mal-
istadji importanti jew il-miri rispettivi.

Or. en

Emenda 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju. Kull deċiżjoni dwar il-
pagament għandha tittieħed biss jekk 
ikunu tlestew stadji importanti rilevanti u 
jkun ġie rreġistrat progress ċar mill-iżborż 
preċedenti.

Or. en
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Emenda 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju. Kwalunkwe konsultazzjoni li 
ssir qabel id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
għandha tinvolvi lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, fir-rwol tagħhom bħala 
awtorità baġitarja, b'termini ugwali.

Or. en

Emenda 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju. Id-distribuzzjonijiet 
għandhom isiru b'mod gradwali u huma 
soġġetti għat-tlestija tal-istadji importanti.

Or. en

Emenda 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tippreżenta 
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tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill biex tawtorizza l-iżborż tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont ir-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva, din għandha tadotta deċiżjoni li 
tawtorizza l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Jekk il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 
pożittiva tat-tliet kriterji, din għandha 
tadotta deċiżjoni li tawtorizza l-iżborż tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont ir-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri 
stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) ma jkunux ġew 
implimentati b'mod sodisfaċenti, il-
pagament tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
kollha jew ta' parti minnha għandu jiġi 
sospiż. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahar mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni.

4. Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri 
ċari stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) ma jkunux ġew 
implimentati b'mod sodisfaċenti, l-
applikazzjoni għal pagament għandha tiġi 
sospiża. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahar mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni.

Is-sospensjoni tal-pagament tista' tinbeda 
wkoll mill-Parlament Ewropew, wara 
implimentazzjoni mhux sodisfaċenti ta' 
wieħed jew aktar mill-istadji importanti 
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jew mill-miri stabbiliti fid-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(1).

Or. en

Emenda 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri 
stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) ma jkunux ġew 
implimentati b'mod sodisfaċenti, il-
pagament tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
kollha jew ta' parti minnha għandu jiġi 
sospiż. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahar mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni.

4. Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri 
ċari stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) ma jkunux ġew 
implimentati b'mod sodisfaċenti, l-
applikazzjoni għal pagament għandha tiġi 
sospiża. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahar mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni. Is-sospensjoni tal-
pagament tista' tinbeda wkoll mill-
Parlament Ewropew, wara 
implimentazzjoni mhux sodisfaċenti ta' 
wieħed jew aktar mill-istadji importanti 
jew mill-miri stabbiliti fid-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(1).

Or. en

Emenda 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
istadji importanti u l-miri msemmijin fl-
Artikolu 17(1).

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
istadji importanti u l-miri ċari msemmijin 
fl-Artikolu 17(1).

Or. en
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Emenda 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
istadji importanti u l-miri msemmijin fl-
Artikolu 17(1).

Is-sospensjoni għandha titneħħa biss jekk l-
Istat Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa 
biex jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti 
tal-istadji importanti u l-miri msemmijin fl-
Artikolu 17(1).

Or. en

Emenda 1367
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
istadji importanti u l-miri msemmijin fl-
Artikolu 17(1).

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura kisba tal-istadji importanti u l-miri 
msemmijin fl-Artikolu 17(1).

Or. en

Emenda 1368
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bi ksur tal-impenji, inkluż il-prinċipju ta' 
Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti, u n-
nuqqas li jitteħdu l-miżuri meħtieġa 
stabbiliti fil-Pjan ta' Tranżizzjoni, il-
pagamenti mħallsa għandhom jiġu 
rkuprati mill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en
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Emenda 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fondi mhux impenjati għandhom 
isiru disponibbli għall-proġetti pan-
Ewropej fl-ambitu tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali li jikkontribwixxu għall-
konverġenza u jnaqqsu d-disparitajiet 
reġjonali.

Or. en

Emenda 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja disponibbli 
għall-awtoritajiet reġjonali u lokali u 
partijiet ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab 
soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili li jikkontribwixxu għall-indirizzar 
tal-isfidi identifikati fil-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.

Or. en

Emenda 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju 
wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha.

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju 
wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha, 
u tirkupra l-partijiet u l-porzjonijiet li diġà 
ġew żburżati.

Or. en

Emenda 1372
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju 
wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha.

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella u tirkupra l-ammont 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju 
wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha.

Or. en

Emenda 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
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xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju 
wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha.

xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja kkonċernata 
skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.

Or. en

Emenda 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jsir disponibbli għall-
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab soċjali u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-isfidi 
identifikati fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar 
mid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-
ebda progress tanġibbli fir-rigward ta' 

7. Jekk, fl-iskeda ta' żmien stabbilita 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni jew id-
deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, iżda 
mhux aktar tard minn tmien xhur wara d-
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kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju.

data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti u ċari mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju.

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju, 
u l-partijiet u l-porzjonijiet li diġà ġew 
żburżati, b'rata ta' ħlas lura ta' 105 %.

Or. en

Emenda 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-



PE657.421v02-00 144/219 AM\1214176MT.docx

MT

Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju. Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju. 
Kwalunkwe prefinanzjament għandu 
jingħata lura.

Or. en

Emenda 1378
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju.

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat u 
rkuprat skont l-Artikolu 14(1) tar-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar 
mid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-
ebda progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju.

7. Jekk, fi żmien sitt xhur mid-data 
tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda progress 
tanġibbli fir-rigward ta' kwalunkwe wieħed 
mill-istadji importanti u l-miri rilevanti 
mill-Istat Membru kkonċernat, l-ammont 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi 
kkanċellat skont l-Artikolu 14(1) tar-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
dwar il-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
valutazzjoni tagħha dwar sarx progress 
tanġibbli.

Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
dwar il-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja, u fejn applikabbli, tal-għoti 
lura tal-prefinanzjament, wara li tkun tat 
lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà 
li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
valutazzjoni tagħha dwar sarx progress 
tanġibbli.

Or. en

Emenda 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
dwar il-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
valutazzjoni tagħha dwar sarx progress 
tanġibbli.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja wara li tkun tat 
lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà 
li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
valutazzjoni tagħha dwar sarx progress 
tanġibbli.

Or. en

Emenda 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta' att delegat li 
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għandu jiġi adottat qabel l-approvazzjoni 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
skont l-Artikolu 17, regoli speċifiċi dwar l-
impenji tal-baġit, il-pagamenti, is-
sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-irkupru 
ta' fondi għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda. B'rispett lejn id-dritt tal-Istati 
Membri li jipprovdu kummenti, 
għandhom jiġu stabbiliti proċeduri 
kontradittorji xierqa f'każ li l-
Kummissjoni ssib li pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza ma jkunx ġie implimentat 
b'mod sodisfaċenti. Il-Kummissjoni, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-OLAF, l-UPPE u 
l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, se tiżgura li 
l-interess finanzjarju tal-Unjoni, kif 
jirriżulta minn din il-Faċilità, huwa 
protett.

Or. en

Emenda 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Fil-każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ta' Stat Membru, l-effett pożittiv 
ta' dak il-pjan f'termini ta' żieda fil-PDG 
per capita, ikkalkulat fi tmiem il-QFP 
attwali, se jitqies biex tiġi kkalkulata żieda 
fil-kontribuzzjoni nazzjonali tal-Istat 
Membru għall-baġit tal-Unjoni. Il-
kontribuzzjonijiet annwali tal-Istati 
Membri li ma ngħatawx appoġġ 
finanzjarju mill-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza se jonqsu, bi qbil maż-żieda 
għal dawk l-Istati Membri li ma ngħatawx 
appoġġ finanzjarju.

Or. en

Emenda 1384
Markus Ferber, Esther de Lange
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Kwalunkwe fond li ma jintużax ta' 
din il-Faċilità ma għandux jingħata skop 
ġdid, iżda għandu jintuża sabiex jitnaqqsu 
r-rekwiżiti ta' self globali tal-Unjoni bħala 
parti min-Next Generation EU.

Or. en

Emenda 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Fil-każ ta' frodi fl-
implimentazzjoni ta' kwalunkwe stadju 
importanti u mira rilevanti mill-Istat 
Membru kkonċernat, l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi 
kkanċellat skont l-Artikolu 14(1) tar-
Regolament Finanzjarju, u l-partijiet u l-
porzjonijiet li diġà ġew żburżati 
għandhom jiġu rkuprati, b'rata ta' ħlas 
lura ta' 110 %.

Or. en

Emenda 1386
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni
1. Fl-implimentazzjoni tal-Faċilità, l-
Istati Membri, bħala benefiċjarji jew 
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mutwatarji tal-fondi fl-ambitu tal-
Faċilità, għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jipproteġu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, u b'mod partikolari 
biex jiżguraw li kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment skont il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza tikkonforma mal-liġi tal-
Unjoni u dik nazzjonali applikabbli.
2. Il-ftehimiet imsemmija fl-
Artikoli 13(2) u 19(1) għandhom 
jipprevedu l-obbligi tal-Istati Membri:
a) li jivverifikaw regolarment li l-
finanzjament ipprovdut intuża kif xieraq 
skont ir-regoli applikabbli kollha u li 
kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment skont il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza ġiet implimentata kif xieraq 
skont ir-regoli applikabbli kollha, inkluża 
l-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali 
applikabbli;
b) li jieħdu miżuri xierqa biex jevitaw, 
jidentifikaw u jsolvu l-frodi, il-korruzzjoni 
u l-kunflitt ta' interess kif iddefinit fl-
Artikolu 61(2) u (3) tar-Regolament 
Finanzjarju u li jieħdu azzjonijiet legali 
biex jirkupraw fondi li ġew 
miżapproprjati, inkluż b'rabta ma' 
kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment skont il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza;
c) li jakkumpanjaw talba għall-ħlas bi:
(i) dikjarazzjoni tal-ġestjoni li l-fondi 
ntużaw għall-iskop maħsub tagħhom, li l-
informazzjoni ppreżentata mat-talba 
għall-ħlas hija kompluta, preċiża u 
affidabbli, u li s-sistemi ta' kontroll 
stabbiliti jagħtu l-assigurazzjonijiet 
meħtieġa li l-fondi ġew ġestiti skont ir-
regoli applikabbli kollha; u
(ii) sommarju tal-awditi u l-kontrolli 
mwettqa, inklużi dgħufijiet identifikati u 
kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda;
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d) li jiġbru, għall-fini ta' awditu u kontroll 
tal-użu tal-fondi b'rabta mal-miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment skont il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, f'format elettroniku u f'bażi 
ta' data unika, il-kategoriji ta' data li 
ġejjin:
(i) l-isem tar-riċevitur finali tal-fondi;
(ii) l-isem tal-kuntrattur u tas-
sottokuntrattur, meta r-riċevitur finali tal-
fondi jkun awtorità kontraenti skont id-
dispożizzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali 
dwar l-akkwist pubbliku;
(iii) l-isem/ismijiet, il-kunjom/kunjomijiet 
u d-data tat-twelid tas-sid/ien 
benefiċjarju/benefiċjarji tar-riċevitur tal-
fondi jew tal-kuntrattur, kif iddefinit fl-
Artikolu 3(6) tad-Direttiva (UE) 2015/849 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-
użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet 
tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-
terroriżmu;
(iv) lista ta' kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi jew proġetti 
ta' investiment skont il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza, l-ammont totali ta' 
finanzjament pubbliku, billi jiġi indikat l-
ammont ta' fondi żburżati fl-ambitu tal-
Faċilità u fl-ambitu ta' fondi oħra tal-
Unjoni:
e) li jimponu obbligi fuq ir-riċevituri 
finali kollha ta' fondi żburżati għall-
miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi 
u proġetti ta' investiment inklużi fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, jew fuq il-
persuni jew l-entitajiet l-oħra kollha 
involuti fl-implimentazzjoni tagħhom li 
espressament jawtorizzaw lill-
Kummissjoni, l-OLAF, l-UPPE u l-Qorti 
tal-Awdituri biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom kif previst fl-Artikolu 129(1) tar-
Regolament Finanzjarja u li jimponu 
obbligi simili fuq ir-riċveituri finali kollha 
ta' fondi żburżati;
f) li jżommu rekords f'konformità mal-
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Artikolu 132 tar-Regolament Finanzjarju.
3. Il-ftehimiet imsemmija fl-
Artikoli 13(2) u 19(1) għandhom 
jipprevedu wkoll id-dritt tal-Kummissjoni 
li tnaqqas b'mod proporzjonat l-appoġġ fl-
ambitu tal-Faċilità u tirkupra kwalunkwe 
ammont dovut lill-baġit tal-Unjoni jew li 
titlob ħlas lura bikri tas-self, f'każijiet ta' 
frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interessi li 
jkunu qed jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, jew ta' ksur tal-
obbligi li jirriżultaw mill-ftehimiet 
imsemmija. Meta tiddeċiedi dwar l-
ammont tal-irkupru, tat-tnaqqis jew dwar 
l-ammont li għandu jitħallas b'mod bikri, 
il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-
prinċipju tal-proporzjonalità u għandha 
tqis is-serjetà tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-
kunflitt ta' interessi li jkunu qed 
jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, jew tal-ksur tal-obbligi. L-Istat 
Membru għandu jingħata l-opportunità li 
jippreżenta l-kummenti tiegħu qabel isir 
it-tnaqqis jew jintalab ħlas lura bikri.

Or. en

Emenda 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Djalogu dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza

1. Sabiex jitjieb id-djalogu bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni, u sabiex jiġu 
żgurati trasparenza u obbligu ta' 
rendikont akbar, il-kumitati kompetenti 
tal-Parlament Ewropew jistgħu jistiednu 
rappreżentanti tal-Kunsill u l-korpi 
preparatorji tiegħu, tal-Kummissjoni u, 
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fejn ikun xieraq, tal-Grupp tal-Euro, 
jidhru quddiemu biex jiddiskutu l-miżuri 
kollha meħuda skont dan ir-Regolament u 
dawk adottati skont ir-Regolament tal-
Kunsill XXX[EURI].
2. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u 
obbligu ta' rendikont akbar, il-kumitat(i) 
kompetenti tal-Parlament Ewropew 
jistgħu jistiednu lir-rappreżentanti tal-
Istati Membri responsabbli għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza u, fejn ikun 
xieraq, lill-Istituzzjonijiet Fiskali 
Indipendenti nazzjonali, jidhru quddiem 
il-kumitati biex jippreżentaw il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-miżuri previsti u 
li għandhom jittieħdu skont dan ir-
Regolament.
3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli għall-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, fl-istess ħin, l-informazzjoni 
kollha pprovduta mill-Istati Membri 
rilevanti għall-istituzzjonijiet biex iwettqu 
l-mandati tagħhom skont dan ir-
Regolament. Informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali tista' tintbagħat soġġett għal 
obbligi ta' kunfidenzjalità speċifiċi.
4. Informazzjoni mibgħuta mill-
Kummissjoni lill-Kunsill jew lil 
kwalunkwe wieħed mill-korpi preparatorji 
tiegħu fil-kuntest ta' dan ir-Regolament 
jew l-implimentazzjoni tiegħu għandha 
ssir disponibbli fl-istess ħin għall-
Parlament Ewropew, soġġett għal 
arranġamenti ta' kunfidenzjalità jekk 
ikun meħtieġ. Eżiti rilevanti tad-
diskussjonijiet li jsiru fil-korpi 
preparatorji tal-Kunsill għandhom jiġu 
kondiviżi mal-kumitati rilevanti tal-
Parlament.

Or. en

Emenda 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' rigressjoni 

tal-proġetti implimentati
1. Jekk il-Kummissjoni tivvaluta li 
għal wieħed jew aktar mill-istadji 
importanti jew mill-miri kien hemm 
rigressjoni ċara, din għandha tirkupra l-
pagamenti li saru b'rabta mal-istadji 
importanti jew mal-miri rispettivi.
2. Barra minn hekk, Stat Membru 
għandu jħallas lura lill-Kummissjoni 
kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja 
mħallsa lilu skont l-Artikolu 19 fir-
rigward ta' impenn ta' riforma, jekk fi 
żmien ħames snin mill-pagament, il-
kundizzjonijiet li jkunu ppermettew tali 
pagamenti jkunu nbidlu b'mod sinifikanti 
fl-Istat Membru kkonċernat.
3. Il-każijiet li ġejjin għandhom 
jirrappreżentaw bidla sinifikanti fil-
kundizzjonijiet li jkunu ppermettew il-
pagament:
(a) l-elementi li wasslu għall-kisba tal-
impenji ta' riforma treġġgħu lura; jew
(b) l-elementi li wasslu għall-kisba tal-
impenji ta' riforma ġew immodifikati 
b'mod sinifikanti b'miżuri oħra.
4. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni dwar il-ħlas lura wara li tkun tat 
lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-kummenti 
tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Stat tad-Dritt

Sal-mument li proċedura li titnieda kontra 
Stat Membru skont l-Artikolu 7 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tingħalaq formalment, l-Istat 
Membru se jkun eliġibbli biex jirċievi biss 
20 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
stabbilita skont l-Artikolu 19.

Or. en

Emenda 1390
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Stat tad-Dritt

L-Istati Membri li jkunu soġġetti għal 
proċedura skont l-Artikolu 7 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandhom ikunu eliġibbli biex 
jirċievu biss 25 % tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja stabbilita skont l-Artikolu 19. 

Or. en

Emenda 1391
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19b
Klawżola ta' Nuqqas ta' Rigressjoni u ta' 

Rkupru
1. Stat Membru għandu jħallas lura 
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lill-Kummissjoni kwalunkwe 
kontribuzzjoni finanzjarja mħallsa lilu 
skont l-Artikolu 19 fir-rigward ta' impenn 
ta' riforma jew stadju importanti, jekk fi 
żmien ħames snin mill-pagament, il-
kundizzjonijiet li jkunu ppermettew tali 
pagamenti jkunu nbidlu b'mod sinifikanti 
fl-Istat Membru kkonċernat.
2. Il-każijiet li ġejjin għandhom 
jirrappreżentaw bidla sinifikanti fil-
kundizzjonijiet li jkunu ppermettew il-
pagament:
(a) l-elementi li wasslu għall-kisba tal-
impenji ta' riforma treġġgħu lura; jew
(b) l-elementi li wasslu għall-kisba tal-
impenji ta' riforma ġew immodifikati 
b'mod sinifikanti b'miżuri oħra; jew
(c) l-istadji importanti li ntlaħqu fil-
kuntest tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza treġġgħu lura; jew
(d) l-istadji importanti li ntlaħqu fil-
kuntest tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza ġew immodifikati b'mod 
sinifikanti b'miżuri oħra.
3. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni dwar il-ħlas lura wara li tkun tat 
lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-kummenti 
tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet 
tagħha.
4. Huma biss ir-riformi ġenwinament 
ġodda li huma eliġibbli għall-
finanzjament fl-ambitu ta' dan il-
programm. L-impenji ta' riforma li ġew 
implimentati fl-ambitu ta' programmi 
preċedenti u li minn dak iż-żmien 
treġġgħu lura, mhumiex eliġibbli għall-
finanzjament fl-ambitu ta' dan il-
programm. 

Or. en

Emenda 1392
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappurtar u Informazzjoni Rappurtar, Informazzjoni u Kwittanza
Or. en

Emenda 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappurtar mill-Istat Membru fis-Semestru 
Ewropew

Rappurtar mill-Istat Membru

Or. en

Emenda 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza, inkluż l-
arranġament operazzjonali msemmi fl-
Artikolu 17(6). Għal dan il-għan, ir-
rapporti ta' kull tliet xhur tal-Istati 
Membri għandhom jiġu riflessi b'mod 
xieraq fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma, li għandhom jintużaw bħala 
għodda għar-rappurtar dwar il-progress 
lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza.

imħassar

Or. en
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Emenda 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) u 
t-tlestija tal-istadji importanti u l-miri 
proposti individwali, u l-indikaturi 
relatati. Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' 
kull tliet xhur tal-Istati Membri għandhom 
jiġu riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1396
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-appoġġ 
tekniku jekk l-Istat Membru jkun talbu. 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
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il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1397
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, u l-progress f'konformità mat-
Tassonomija tal-UE, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta fuq bażi biannwali dwar il-
progress li jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza, inkluż l-
arranġament operazzjonali msemmi fl-
Artikolu 17(6). Għal dan il-għan, ir-
rapporti ta' kull tliet xhur tal-Istati Membri 
għandhom jiġu riflessi b'mod xieraq fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li 
għandhom jintużaw bħala għodda għar-
rappurtar dwar il-progress lejn it-tlestija 
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il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta fuq bażi biannwali fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta fuq bażi biannwali fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti biannwali tal-
Istati Membri għandhom jiġu riflessi b'mod 
xieraq fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma, li għandhom jintużaw bħala 
għodda għar-rappurtar dwar il-progress 
lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
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irkupru u r-reżiljenza. reżiljenza.
Or. en

Emenda 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istituzzjonijiet fiskali indipendenti, kif 
iddefiniti mid-Direttiva tal-
Kunsill 2011/85/UE, għandhom, fuq bażi 
biannwali, jikkomplementaw u jivvalutaw 
tali rapporti li jiffukaw fuq l-affidabbiltà 
tal-informazzjoni, tad-data u tal-
previżjonijiet ipprovduti, kif ukoll fuq il-
prestazzjoni u l-progress ġenerali li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Proċedura ta' kwittanza speċjali

1. L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
għandu jkun soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza speċjali li għandha tivverifika 
jekk l-implimentazzjoni kinitx konformi 
mar-regoli rilevanti, inklużi l-prinċipji ta' 
ġestjoni finanzjarja soda.
2. Sal-1 ta' Marzu wara li tintemm 
kull sena finanzjarja, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat lill-Qorti tal-Awdituri, li 
għandu jkollha drittijiet tal-awditjar sħaħ 
tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità, il-kontijiet 
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provviżorji tal-Faċilità, flimkien mar-
rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja matul is-sena finanzjarja. Sal-
31 ta' Marzu tas-sena ta' wara, il-
Kummissjoni għandha tibgħat ukoll ir-
rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
3. Il-Kummissjoni għandha tqis il-
kummenti tal-Qorti tal-Awdituri meta 
tfassal il-kontijiet finali tal-infiq fl-ambitu 
tal-Faċilità.
4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan 
tal-aħħar u kif previst fl-Artikolu 146(3) 
tar-Regolament Finanzjarju, kull 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' 
kwittanza għas-sena finanzjarja 
kkonċernata.
5. Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata, għandu, qabel 
il-15 ta' Mejju tas-sena N + 2, jagħti 
kwittanza speċjali lill-infiq fl-ambitu tal-
Faċilità.
6. Il-proċedura ta' kwittanza 
għandha tiżgura li l-Kummissjoni taġixxi 
fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Parlament Ewropew qabel ma terġa' 
tirrikorri għal kwittanza.

Or. en

Emenda 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Rappurtar lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-fondi miġbura għall-fini 

tal-Faċilità
Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
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dettaljat dwar l-obbligi finanzjarji li 
impenjat ruħha fihom ma' partijiet terzi 
għall-fini tal-finanzjament tal-Faċilità 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull 
tliet xhur. Ir-rapport għandu jkun fih 
pjan ta' ħlas lura ċar u kredibbli, 
mingħajr rikors għall-QFP skont l-
Artikolu 7. L-informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali għandha tkun disponibbli 
għall-Membri tal-Parlament Ewropew 
taħt kunfidenzjalità stretta miftiehma 
minn qabel.

Or. en

Emenda 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20b
Proċedura ta' kwittanza speċjali

1. L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
għandu jkun soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza speċjali li għandha tivverifika 
jekk l-implimentazzjoni kinitx konformi 
mar-regoli rilevanti, inklużi l-prinċipji ta' 
ġestjoni finanzjarja soda.
2. Sal-1 ta' Marzu wara li tintemm 
kull sena finanzjarja, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat lill-Qorti tal-Awdituri, li 
għandu jkollha drittijiet tal-awditjar sħaħ 
tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità, il-kontijiet 
provviżorji tal-Faċilità, flimkien mar-
rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja matul is-sena finanzjarja. Sal-
31 ta' Marzu tas-sena ta' wara, il-
Kummissjoni għandha tibgħat ukoll ir-
rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
3. Il-Kummissjoni għandha tqis il-
kummenti tal-Qorti tal-Awdituri meta 
tfassal il-kontijiet finali tal-infiq fl-ambitu 
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tal-Faċilità.
4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan 
tal-aħħar u kif previst fl-Artikolu 261(3) 
tar-Regolament Finanzjarju, kull 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' 
kwittanza għas-sena finanzjarja 
kkonċernata.
5. Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata, għandu, qabel 
il-15 ta' Mejju tas-sena N + 2, jagħti 
kwittanza speċjali lill-infiq fl-ambitu tal-
Faċilità.
6. Il-proċedura ta' kwittanza 
għandha tiżgura li l-Kummissjoni taġixxi 
fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Parlament Ewropew qabel ma terġa' 
tirrikorri għal kwittanza.

Or. en

Emenda 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill u komunikazzjoni dwar il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri

Informazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
komunikazzjoni dwar il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istati Membri

Or. en

Emenda 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
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approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien 
żejjed. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jitlob lill-Kummissjoni tħassar 
informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali, 
li d-divulgazzjoni tagħha tista' tipperikola 
l-interessi pubbliċi tal-Istat Membru. 
Sabiex jiġu żgurati trasparenza u obbligu 
ta' rendikont akbar, ir-rappreżentanti tal-
Istati Membri responsabbli għall-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza u l-
istituzzjonijiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti għandhom, fuq talba tal-
Parlament Ewropew, jidhru quddiem il-
kumitati kompetenti biex jiddiskutu l-
miżuri previsti u li għandhom jittieħdu 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, fi kwalunkwe 
stadju matul il-proċess, bl-informazzjoni 
rilevanti fl-istess ħin.

Or. en

Emenda 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien 
żejjed. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jitlob lill-Kummissjoni tħassar 
informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali, 
li d-divulgazzjoni tagħha tista' tipperikola 
l-interessi pubbliċi tal-Istat Membru. F'każ 
bħal dan, il-Kummissjoni għandha 
tikkoopera mal-Parlament u l-Kunsill 
dwar kif l-informazzjoni mħassra tista' 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Koleġiżlatur b'mod kunfidenzjali u 
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mingħajr dewmien żejjed.
Or. en

Emenda 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-
Istat Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien 
żejjed.

Or. en

Emenda 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-
Istat Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17 u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra, minnufih, fl-
istess ħin u b'termini ugwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien 
żejjed.

Or. en
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Emenda 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-
Istat Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew, lill-parlament 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat u 
lill-Kunsill mingħajr dewmien żejjed. 
B'rispett għall-iskrutinju demokratiku u l-
interessi tal-Istati Membri li jissussidjaw 
riformi fi Stati Membri oħra, il-pjanijiet 
approvati ma għandhomx jitħassru.

Or. en

Emenda 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mingħajr dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza kif approvati skont l-Artikolu 17 
lill-Parlament Ewropew mingħajr dewmien 
żejjed. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jitlob lill-Kummissjoni tħassar 
informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali, 
li d-divulgazzjoni tagħha tista' tipperikola 
l-interessi pubbliċi tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien 
żejjed. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jitlob lill-Kummissjoni tħassar 
informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali, 
li d-divulgazzjoni tagħha tista' tipperikola 
l-interessi pubbliċi tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 1413
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien 
żejjed. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jitlob lill-Kummissjoni tħassar 
informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali, 
li d-divulgazzjoni tagħha tista' tipperikola 
l-interessi pubbliċi tal-Istat Membru.

Or. fr

Emenda 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissarji responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità għandhom 
jinżammu responsabbli. F'każ ta' 
negliġenza jew imġiba ħażina gravi, wara 
vot ta' sfiduċja fil-Parlament Ewropew, il-
Kummissarju/Kummissarji responsabbli 
għandu/għandhom jirriżenja(w) fuq bażi 
individwali. Il-President tal-Kummissjoni 
għandu jagħmel dikjarazzjoni plenarja 
lill-Parlament għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tinvolvi 
ruħha f'attivitajiet ta' komunikazzjoni 
biex tiżgura l-viżibbiltà tal-finanzjament 
tal-Unjoni għall-appoġġ finanzjarju 
previst fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza rilevanti, inkluż permezz ta' 
attivitajiet ta' komunikazzjoni konġunti 
mal-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.

imħassar

Or. en

Emenda 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tinvolvi ruħha 
f'attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
għall-appoġġ finanzjarju previst fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, inkluż 

2. Il-Kummissjoni tista' tinvolvi ruħha 
f'attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
għall-appoġġ finanzjarju previst fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti billi 
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permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni 
konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati.

tpoġġi tikketta viżibbli tal-Unjoni, inkluż 
permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni 
konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-viżibbiltà obbligatorja tal-infiq 
fl-ambitu tal-Faċilità billi tindika b'mod 
ċar li l-proġetti appoġġjati għandhom 
ikunu ttikkettati b'mod ċar bħala 
"Inizjattiva ta' Rkupru tal-UE".

Or. en

Emenda 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
għandu jkun soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza mill-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
1. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni tal-
irkupru u r-reżiljenza (it-"Tabella ta' 
Valutazzjoni") li turi l-istatus tal-
implimentazzjoni tar-riformi li jtejbu t-
tkabbir u l-investimenti sostenibbli 
miftiehma permezz tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza ta' kull Stat 
Membru, u l-istatus tal-iżborż tal-
pagamenti lill-Istati Membri marbut mal-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji 
importanti u l-miri ċari.
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2. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tinkludi indikaturi ewlenin, bħal 
indikaturi soċjali, ekonomiċi, ambjentali 
u ta' kompetittività, li jevalwaw il-progress 
irreġistrat mill-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza f'kull wieħed mis-sitt oqsma li 
jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.
3. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tindika l-grad ta' twettiq tal-
istadji importanti ċari tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza u n-nuqqasijiet 
identifikati fl-implimentazzjoni tagħhom, 
kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni biex tindirizza n-nuqqasijiet 
rispettivi.
4. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tindika arranġamenti u skeda ta' 
żmien għall-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, u għall-
iżborż tal-pagamenti marbut mal-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji 
importanti u l-miri ċari;
5. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha wkoll tiġbor fil-qosor ir-
rakkomandazzjonijiet ewlenin indirizzati 
lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom.
6. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha sservi bħala bażi għal skambju 
permanenti tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri li se jitwettaq fil-forma ta' 
djalogu strutturat organizzat fuq bażi 
regolari.
7. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tiġi aġġornata kontinwament u 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku 
fuq is-sit web tal-Kummissjoni. Din 
għandha tindika l-istatus ta' talbiet għal 
pagament, pagamenti, sospensjonijiet u 
kanċellazzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji.
8. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta t-Tabella ta' Valutazzjoni 
matul seduta ta' smigħ organizzata mill-
kumitati kompetenti tal-Parlament 
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Ewropew.
Or. en

Emenda 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Tabella ta' valutazzjoni tal-irkupru u r-

reżiljenza
1. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni tal-
irkupru u r-reżiljenza (it-"Tabella ta' 
Valutazzjoni") li turi l-istatus tal-
implimentazzjoni tar-riformi u l-
investimenti miftiehma permezz tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' 
kull Stat Membru.
2. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tinkludi indikaturi ewlenin, bħal 
indikaturi soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali, li jevalwaw il-progress 
irreġistrat mill-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza f'kull wieħed mill-oqsma ta' 
politika ta' prijorità li jiddefinixxu l-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kif 
ukoll sommarju tal-proċess ta' 
monitoraġġ dwar il-konformità mal-ishma 
minimi tan-nefqa fuq l-objettivi klimatiċi 
u ambjentali oħra.
3. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tindika l-grad ta' twettiq tal-
istadji importanti rilevanti tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza u n-
nuqqasijiet identifikati fl-
implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
biex tindirizza n-nuqqasijiet rispettivi.
4. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha wkoll tiġbor fil-qosor ir-
rakkomandazzjonijiet ewlenin indirizzati 
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lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom.
5. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha sservi bħala bażi għal skambju 
permanenti tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri li se jitwettaq fil-forma ta' 
djalogu strutturat organizzat fuq bażi 
regolari.
6. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tiġi aġġornata kontinwament u 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku 
fuq is-sit web tal-Kummissjoni. Din 
għandha tindika l-istatus ta' talbiet għal 
pagament, pagamenti, sospensjonijiet u 
kanċellazzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji.
7. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta t-Tabella ta' Valutazzjoni 
matul seduti ta' smigħ organizzati mill-
kumitati kompetenti tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Tabella ta' Valutazzjoni tal-Irkupru u r-

Reżiljenza
1. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi Tabella ta' Valutazzjoni tal-
Irkupru u r-Reżiljenza, allinjata bis-sħiħ 
mat-Tabelli ta' Valutazzjoni Soċjali u 
Makroekonomiċi, li turi l-istatus tal-
implimentazzjoni tar-riformi miftiehma 
permezz tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza ta' kull Stat Membru.
2. It-tabella ta' valutazzjoni għandha 
tinkludi indikaturi ewlenin allinjati mal-
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indikaturi tat-Tabella ta' Valutazzjoni 
Soċjali u Makroekonomika, bħal 
indikaturi soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali, li jevalwaw il-progress 
irreġistrat mill-Pjanijiet għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza f'kull wieħed mis-sitt oqsma 
li jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.
3. It-Tabella ta' Valutazzjoni se 
tindika l-grad ta' twettiq tal-istadji 
importanti rilevanti tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza u n-nuqqasijiet 
identifikati fl-implimentazzjoni tagħhom, 
kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni biex tindirizza n-nuqqasijiet 
rispettivi.
4. It-Tabella ta' Valutazzjoni se 
tiġbor fil-qosor ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet ewlenin indirizzati 
lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom u 
għandha tifformula wkoll Objettivi Soċjali 
ta' Terminu Medju għal kull Stat 
Membru.
5. It-Tabella ta' Valutazzjoni se 
sservi bħala bażi għal skambju 
permanenti tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri li se jitwettaq fil-forma ta' 
djalogu strutturat organizzat fuq bażi 
regolari.
6. It-Tabella ta' Valutazzjoni se tiġi 
aġġornata b'mod permanenti u se tkun 
disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web 
tal-Kummissjoni. Din se tindika l-istatus 
ta' talbiet għal pagament, pagamenti, 
sospensjonijiet u kanċellazzjonijiet tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji.
7. Il-Kummissjoni se tippreżenta t-
tabella ta' valutazzjoni f'seduta ta' smigħ 
organizzata mill-kumitat kompetenti tal-
Parlament.

Or. en

Emenda 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Tabella ta' valutazzjoni tal-irkupru u r-

reżiljenza
1. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni tal-
irkupru u r-reżiljenza (it-"Tabella ta' 
Valutazzjoni") li turi l-istatus tal-
implimentazzjoni tar-riformi li jtejbu t-
tkabbir u l-investimenti sostenibbli 
miftiehma permezz tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza ta' kull Stat 
Membru, u l-istatus tal-iżborż tal-
pagamenti lill-Istati Membri marbut mal-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji 
importanti u l-miri ċari.
2. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tinkludi indikaturi ewlenin, bħal 
indikaturi soċjali, ekonomiċi, ambjentali 
u ta' kompetittività, li jevalwaw il-progress 
irreġistrat mill-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza f'kull wieħed mis-sitt oqsma li 
jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.
3. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tindika l-grad ta' twettiq tal-
istadji importanti ċari tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza u n-nuqqasijiet 
identifikati fl-implimentazzjoni tagħhom, 
kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni biex tindirizza n-nuqqasijiet 
rispettivi.
4. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tindika arranġamenti u skeda ta' 
żmien għall-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, u għall-
iżborż tal-pagamenti marbut mal-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-istadji 
importanti u l-miri ċari.

Or. en



PE657.421v02-00 174/219 AM\1214176MT.docx

MT

Emenda 1422
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Proċedura ta' kwittanza

L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità għandu jkun 
soġġett għall-proċedura ta' kwittanza 
mill-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Proċedura ta' kwittanza

L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità għandu jkun 
soġġett għal proċedura ta' kwittanza mill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Proċedura ta' kwittanza
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L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità għandu jkun 
soġġett għal proċedura ta' kwittanza mill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom, f'miżura 
proporzjonata għar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn l-
istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u minn programmi u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni, u b'mod partikolari ma' 
miżuri ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni. 
Għal dan il-għan, huma għandhom:

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom, f'miżura 
proporzjonata għar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn l-
istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u minn programmi u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni, u b'mod partikolari mal-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku u ma' 
miżuri ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni. 
Għal dan il-għan, huma għandhom:

Or. en

Emenda 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom, f'miżura 
proporzjonata għar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn l-
istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u minn programmi u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni, u b'mod partikolari ma' 
miżuri ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni. 
Għal dan il-għan, huma għandhom:

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom, f'miżura 
proporzjonata għar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn il-
Faċilità stabbilita minn dan ir-Regolament 
u minn programmi u strumenti oħrajn tal-
Unjoni, u b'mod partikolari ma' miżuri 
ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni. Għal dan 
il-għan, huma għandhom:

Or. en
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Emenda 1427
Victor Negrescu

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw il-komplementarjetà, is-
sinerġija, il-koerenza u l-konsistenza bejn 
strumenti differenti fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri 
ffinanzjati minn fondi tal-Unjoni, kemm 
fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-
implimentazzjoni;

(a) jiżguraw il-komplementarjetà, is-
sinerġija, il-koerenza u l-konsistenza bejn 
strumenti differenti fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri 
ffinanzjati minn fondi tal-Unjoni, kemm 
fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-
implimentazzjoni, filwaqt li jimmiraw lejn 
kopertura settorjali jew ġeografika 
bilanċjata fil-livell tal-UE;

Or. en

Emenda 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib 
bejn dawk responsabbli għall-
implimentazzjoni fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali 
biex jinkisbu l-objettivi tal-istrumenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament.

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib 
bejn dawk responsabbli għall-
implimentazzjoni, il-kontroll u s-
superviżjoni fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali 
biex jinkisbu l-objettivi tal-istrumenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1429
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiżguraw il-pubbliċità tal-
opportunitajiet ta' finanzjament għas-
settur privat;

Or. en

Emenda 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Tabella ta' Valutazzjoni tal-Irkupru u r-

Reżiljenza
1. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomplementa t-Tabella ta' Valutazzjoni 
Soċjali (it-"Tabella ta' Valutazzjoni") 
attwali ma' indikaturi ibbażati fuq l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, biex 
timmonitorja l-istatus tal-
implimentazzjoni tar-riformi u l-
investimenti miftiehma permezz tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' 
kull Stat Membru.
2. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha turi l-progress irreġistrat mill-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza f'kull 
wieħed mis-sitt oqsma li jiddefinixxu l-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. 
3. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tindika l-grad ta' twettiq tal-
istadji importanti rilevanti tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza u n-
nuqqasijiet identifikati fl-
implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
biex tindirizza n-nuqqasijiet rispettivi. 
4. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha wkoll tiġbor fil-qosor ir-
rakkomandazzjonijiet ewlenin indirizzati 
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lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom. 
5. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha sservi bħala bażi għal skambju 
permanenti tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri li se jitwettaq fil-forma ta' 
djalogu strutturat organizzat fuq bażi 
regolari. 
6. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
għandha tiġi aġġornata kontinwament u 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku 
fuq is-sit web tal-Kummissjoni. Din 
għandha tindika l-istatus ta' talbiet għal 
pagament, pagamenti, sospensjonijiet u 
kanċellazzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji. 
7. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta t-Tabella ta' Valutazzjoni 
matul seduta ta' smigħ organizzata mill-
kumitati kompetenti tal-Parlament 
Ewropew. 
8. Meta tistabbilixxi t-tabella ta' 
valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tiddependi kemm jista' jkun minn tabelli 
operattivi bbażati fuq indikaturi multipli, 
għall-monitoraġġ tad-dimensjoni soċjali u 
ekonomika tar-reżiljenza u tabelli 
operattivi għall-monitoraġġ tad-
dimensjoni ekoloġika u diġitali tar-
reżiljenza kif annessi mar-rapport tagħha 
ta' prospettiva strateġika għall-2020 
"Inwittu t-triq lejn Ewropa iktar 
reżiljenti". 

Or. en

Emenda 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorizza l-implimentazzjoni tal-
Faċilità u tikkalkula l-kisba tal-objettivi 

1. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorizza l-implimentazzjoni tal-
Faċilità u tikkalkula l-kisba tal-objettivi 



AM\1214176MT.docx 179/219 PE657.421v02-00

MT

stabbiliti fl-Artikolu 4. L-indikaturi li jridu 
jintużaw għar-rappurtar dwar il-progress u 
għall-fini tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-Faċilità lejn il-kisba tal-objettivi 
ġenerali u speċifiċi huma stabbiliti fl-
Anness III. Il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni għandu jkun immirat u 
proporzjonat għall-attivitajiet imwettqin 
taħt il-Faċilità.

stabbiliti fl-Artikolu 4. L-indikaturi li jridu 
jintużaw għar-rappurtar dwar il-progress u 
għall-fini tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-Faċilità lejn il-kisba tal-objettivi 
ġenerali u speċifiċi huma stabbiliti fl-
Anness III. Il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni għandu jkun immirat u 
proporzjonat għall-attivitajiet imwettqin 
taħt il-Faċilità. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta sett ta' indikaturi tar-riżultati 
u tal-prestazzjoni li jinkorporaw b'mod 
ċar l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorizza l-implimentazzjoni tal-
Faċilità u tikkalkula l-kisba tal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 4. L-indikaturi li jridu 
jintużaw għar-rappurtar dwar il-progress u 
għall-fini tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-Faċilità lejn il-kisba tal-objettivi 
ġenerali u speċifiċi huma stabbiliti fl-
Anness III. Il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni għandu jkun immirat u 
proporzjonat għall-attivitajiet imwettqin 
taħt il-Faċilità.

1. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorizza l-implimentazzjoni tal-
Faċilità u tikkalkula l-kisba tal-objettivi u 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4 u 4a, kif 
ukoll il-konformità mal-allokazzjoni 
għall-oqsma ta' prijorità ta' politika 
Ewropej stabbiliti fl-Artikolu 14. L-
indikaturi li jridu jintużaw għar-rappurtar 
dwar il-progress u għall-fini tal-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Faċilità lejn il-kisba 
tal-objettivi ġenerali u speċifiċi huma 
stabbiliti fl-Anness III. Il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni għandu jkun 
proporzjonat għall-attivitajiet imwettqin 
taħt il-Faċilità.

Or. en

Emenda 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal dawn l-għanijiet, l-Istati 
Membri għandhom:
a) jintraċċaw, jiġbru u jaħżnu 
informazzjoni dwar ir-riċevituri tal-
finanzjament fl-ambitu ta' din il-Faċilità;
b) jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa biex tivvaluta t-
talbiet għall-ħlas skont l-Artikolu 19, 
inklużi rapporti tal-awditjar, data dwar il-
benefiċjarji finali tal-proġetti jew l-
investimenti, dikjarazzjonijiet finanzjarji, 
valutazzjonijiet tal-impatt u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra. Fir-rigward 
tal-proġetti ta' investiment, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu rapport 
imwettaq minn grupp ta' esperti 
indipendenti li jevalwa l-effiċjenza, l-
effikaċja, l-adattabbiltà u l-adegwatezza 
ta' kull proġett għall-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza korrispondenti;
c) jakkumpanjaw kull talba għall-ħlas 
b'dikjarazzjoni ffirmata u solenni mill-
awtorità nazzjonali kompetenti li 
tikkonferma implimentazzjoni effettiva 
skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja 
soda u tiżgura konformità mar-regoli 
rilevanti tal-UE, b'mod partikolari dwar l-
evitar ta' kunflitt ta' interess, il-
prevenzjoni tal-frodi u l-evitar ta' 
korruzzjoni u ta' finanzjament doppju;
d) jimponu l-obbligu fuq ir-riċevituri 
finali kollha ta' fondi fl-ambitu tal-
Faċilità li jagħtu lill-Kummissjoni, l-
OLAF, l-UPPE u l-Qorti tal-Awdituri d-
drittijiet meħtieġa biex iwettqu 
investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u 
spezzjonijiet fuq il-post, skont l-
Artikolu 129(1) tar-
Regolament 2018/1046.

Or. en

Emenda 1434
Marc Angel
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati tinġabar b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Din id-data se 
ssir disponibbli, mingħajr dewmien żejjed, 
għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill kif 
ukoll għal kwalunkwe awtorità rilevanti 
oħra fil-proċess ta' monitoraġġ, jiġifieri l-
Qorti Ewropea tal-Awdituri. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati tinġabar b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin u tkun 
diżaggregata skont il-ġeneru u l-livelli ta' 
introjtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu 
imposti rekwiżiti ta' rapportar 
proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1436
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati tinġabar b'mod 
effiċjenti, affidabbli, indipendenti, effikaċi 
u fil-ħin, u tiġi ppubblikata. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1437
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati tkun komparabbli, 
diżaggregata skont il-ġeneru u tinġabar 
b'mod effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal 
dan il-għan, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti ta' rapportar proporzjonati fuq ir-
riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati tinġabar b'mod 
effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-
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għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri 
tal-finanzjament tal-Unjoni.

għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq il-benefiċjarji 
finali tal-finanzjament tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Parlament Ewropew għandu 
jkollu d-dritt li jiskrutina bis-sħiħ id-
deċiżjonijiet dwar l-infiq tal-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi aċċess 
sħiħ lill-korp rilevanti tal-Parlament 
Ewropew u l-Membri, u tinforma lill-
Parlament Ewropew fuq bażi trimestrali 
dwar l-istatus tal-pjanijiet approvati, il-
modifiki approvati għal dawk il-pjanijiet, 
l-applikazzjonijiet għal pagament li jkunu 
saru, id-deċiżjonijiet dwar il-pagament li 
jkunu ttieħdu, is-sospensjoni tal-
pagamenti, il-kanċellazzjoni tal-
pagamenti u l-irkupru tal-fondi. Fuq bażi 
trimestrali, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta ħarsa ġenerali ta' din l-
informazzjoni f'seduta ta' smigħ 
organizzata mill-kumitati kompetenti tal-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 1440
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri u r-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa sabiex 
jippermettu l-intraċċar tal-investiment li 
jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi 
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tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent, fuq 
il-bażi ta' gwida li għandha tiġi pprovduta 
mill-Kummissjoni u b'mod konsistenti 
mal-gwida żviluppata għal programmi 
oħra tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta l-informazzjoni kull sena fil-
kuntest tal-abbozz annwali tal-baġit.

Or. en

Emenda 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew fuq bażi semi-
annwali billi tipprovdi lista tal-miżuri u l-
proġetti ta' investiment appoġġjati mill-
Faċilità msemmija fl-Artikolu 14(1b), 
inklużi l-benefiċjarji finali tal-fondi mill-
Faċilità.

Or. en

Emenda 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Parlament Ewropew għandu 
jorganizza żjarat ta' delegazzjoni fl-Istati 
Membri sabiex jeżerċita sorveljanza 
demokratika fuq ir-riformi strutturali li 
jtejbu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew fuq bażi 
trimestrali billi tistabbilixxi bażi ta' data 
b'data miftuħa u aċċessibbli għall-
pubbliku tal-benefiċjarji finali tal-fondi 
mill-Faċilità. L-informazzjoni sensittiva 
jew kunfidenzjali għandha tkun 
disponibbli għall-Membri tal-Parlament 
Ewropew taħt kunfidenzjalità stretta 
miftiehma minn qabel.

Or. en

Emenda 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Monitoraġġ ex post tal-proġetti mlestija

Għall-fini tal-użu effettiv tar-riżorsi u d-
durabbiltà tal-proġetti kompluti fl-ambitu 
tal-Faċilità, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi qafas ta' monitoraġġ effettiv 
għall-proġetti mlestija.

Or. en

Emenda 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport annwali L-obbligi ta' rappurtar tal-Kummissjoni
Or. en
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Emenda 1446
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport annwali Rapporti u seduti ta' smigħ
Or. en

Emenda 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport annwali Rapport semi-annwali
Or. en

Emenda 1448
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament, u l-
progress f'konformità mat-Tassonomija 
tal-UE.

Or. en

Emenda 1449
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport pubbliku semi-annwali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport semi-annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport trimestrali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapporti trimestrali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport biannwali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1454
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti trimestrali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1455
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar bil-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza tal-Istati Membri kkonċernati 
taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapporti trimestrali għandhom 
jinkludu informazzjoni dettaljata dwar l-
għadd ta' pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza approvati u pendenti, il-progress 
li sar bil-pjanijiet tal-Istati Membri 
kkonċernati taħt il-Faċilità, l-istatus tal-
implimentazzjoni tal-miri u l-istadji 
importanti għal kull Stat Membru, l-
ammonti impenjati u mħallsa lil kull Stat 
Membru u b'kollox, l-applikazzjonijiet 
għal pagament li jkunu saru, id-
deċiżjonijiet dwar il-pagament li jkunu 
ġew adottati, is-sospensjoni jew il-
kanċellazzjoni tal-pagamenti, l-irkupru 
tal-fondi, ir-riċevituri tal-fondi u l-
informazzjoni rilevanti l-oħra kollha li 
tiżgura trasparenza u obbligu ta' 
rendikont sħaħ.

Or. en

Emenda 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport semi-annwali għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar bil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
tal-Istati Membri kkonċernati taħt il-
Faċilità, b'mod partikolari b'referenza 
għall-implimentazzjoni ta' miżuri ta' 
investiment u ta' riforma li jsegwu l-
oqsma ta' politika ta' prijorità Ewropej, 
imsemmija fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 1457
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità, u 
l-konformità mal-prinċipju ta' Tagħmel l-
Ebda Ħsara Sinifikanti.

Or. en

Emenda 1458
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità u 
l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri.

Or. en

Emenda 1459
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport semi-annwali għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar bil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
tal-Istati Membri kkonċernati taħt il-
Faċilità.

Or. en
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Emenda 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

Or. en

Emenda 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

Or. en

Emenda 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

Or. en

Emenda 1463
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
wkoll l-informazzjoni li ġejja:

3. Ir-rapport semi-annwali għandu 
jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 1464
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali għandu 
jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

3. Ir-rapporti trimestrali għandhom 
jinkludu wkoll l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
wkoll l-informazzjoni li ġejja:

3. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
wkoll l-informazzjoni li ġejja:

3. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en
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Emenda 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
wkoll l-informazzjoni li ġejja:

3. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-volum tar-rikavati assenjati għall-
Faċilità permezz tal-Istrument ta' Rkupru 
mill-Unjoni Ewropea fis-sena ta' qabel, 
imqassam skont il-linja tal-baġit, u

(a) Il-volum tar-rikavati assenjati għall-
Faċilità permezz tal-Istrument ta' Rkupru 
mill-Unjoni Ewropea fis-sena ta' qabel, 
imqassam skont il-linja tal-baġit u l-Istat 
Membru, u

Or. en

Emenda 1469
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-volum tar-rikavati assenjati għall-
Faċilità permezz tal-Istrument ta' Rkupru 
mill-Unjoni Ewropea fis-sena ta' qabel, 
imqassam skont il-linja tal-baġit, u

(a) Il-volum tar-rikavati assenjati għall-
Faċilità permezz tal-Istrument ta' Rkupru 
mill-Unjoni Ewropea fit-tliet xhur ta' 
qabel, imqassam skont il-linja tal-baġit, u

Or. en

Emenda 1470
Sirpa Pietikäinen



PE657.421v02-00 194/219 AM\1214176MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontribuzzjoni tal-ammonti 
miġbura permezz tal-Istrument ta' Rkupru 
tal-Unjoni Ewropea għall-kisbiet tal-
objettivi tal-Faċilità.

(b) il-kontribuzzjoni tal-ammonti 
miġbura permezz tal-Istrument ta' Rkupru 
tal-Unjoni Ewropea għall-kisbiet tal-
objettivi tal-Faċilità, b'mod partikolari t-
tranżizzjoni sostenibbli.

Or. en

Emenda 1471
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) taqsima għal kull Stat Membru, li 
tagħti dettalji dwar kif ir-rispett lejn il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda ġie 
implimentat skont l-Artikolu 61 tar-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dettalji dwar il-progress fil-kisba 
tal-istadji importanti tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza kif ukoll dwar il-
komplementarjetà tal-pjanijiet mal-
programmi eżistenti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst



AM\1214176MT.docx 195/219 PE657.421v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) taqsima għal kull Stat Membru li 
tagħti dettalji dwar ir-rispett lejn il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda 
skont l-Artikolu 61 tar-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) taqsima għal kull Stat Membru li 
tagħti dettalji dwar ir-rispett lejn il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda 
skont l-Artikolu 61 tar-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) is-sehem tal-Faċilità li 
jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni bl-użu, kif xieraq, 
tal-kriterji stabbiliti fir-Regolament 
(UE) 2020/852.

Or. en

Emenda 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) ħarsa ġenerali tal-istadji 
importanti kollha miksuba u dawk li 
għadhom pendenti, għal kull Stat 
Membru u pjan nazzjonali.

Or. en

Emenda 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) lista tal-benefiċjarji finali tal-fondi 
mill-Faċilità.

Or. en

Emenda 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) dettalji rilevanti dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità fl-Istati 
Membri, inkluża informazzjoni dettaljata 
dwar l-ammonti impenjati u mħallsa lill-
Istati Membri, l-istatus tal-
implimentazzjoni tal-istadji importanti 
miftiehma, kif ukoll l-informazzjoni 
rilevanti kollha biex jiġu żgurati 
trasparenza u żvelar sħaħ dwar il-
Faċilità.

Or. en
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Emenda 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew, 
ikun kif xieraq.

imħassar

Or. en

Emenda 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew, 
ikun kif xieraq.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' trasparenza, ir-rappurtar tal-Kummissjoni dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandu jiġi separat mill-komunikazzjoni regolari tas-Semestru.

Emenda 1481
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew, 
ikun kif xieraq.

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni fl-aħħar Semestru 
Ewropew kif xieraq, kif ukoll l-aktar 
rakkomandazzjoni reċenti tal-Kunsill 
dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-
euro għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro.

Or. en

Emenda 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew, 
ikun kif xieraq.

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti fis-Semestru 
Ewropew, bħall-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma, kif xieraq.

Or. en

Emenda 1483
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni fis-Semestru Ewropew, 
ikun kif xieraq.

4. Għall-fini tar-rappurtar dwar l-
attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista' tuża l-kontenut tad-
dokumenti rilevanti kollha adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni kif xieraq.

Or. en
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Emenda 1484
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapport annwali għandu 
jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bħala parti mir-Rappurtar dwar 
ir-Responsabbiltà Finanzjarja Integrat u 
għandu jkun jagħmel parti mill-
proċedura ta' kwittanza annwali bħala 
kapitolu separat fir-rapport ta' kwittanza 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapport annwali għandu 
jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bħala parti mir-Rappurtar dwar 
ir-Responsabbiltà Finanzjarja Integrat u 
għandu jkun jagħmel parti mill-
proċedura ta' kwittanza speċjali tal-
Faċilità.

Or. en

Emenda 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapport għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bħala 
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parti mir-Rappurtar dwar ir-
Responsabbiltà Finanzjarja Integrat u 
għandu jkun jagħmel parti mill-
proċedura ta' kwittanza speċjali tal-
Faċilità.

Or. en

Emenda 1487
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, 
il-Kummissjoni għandha tipparteċipa kull 
tliet xhur fis-seduti ta' smigħ quddiem il-
Parlament Ewropew biex tirrapporta dwar 
l-attivitajiet u l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafi 2 u 3.

Or. en

Emenda 1488
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni reattiv 
għal kwistjonijiet ta' ġeneru ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

Or. en
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Emenda 1489
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

1. Sal-1 ta' Jannar 2024, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi rapport ta' 
evalwazzjoni indipendenti dwar l-
implimentazzjoni tiegħu u rapport ta' 
evalwazzjoni ex post indipendenti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard 
minn tliet snin wara tmiem l-2027.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dan il-Parlament attwali jkun jista' jiskrutina r-rapport ta' evalwazzjoni 
interim.

Emenda 1490
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2024.

Or. en
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Emenda 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn sentejn wara tmiem l-2027.

Or. en

Emenda 1492
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn sena wara tmiem l-2027.

Or. en

Emenda 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, 
b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu 
l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew. Huwa għandu 
jindirizza wkoll ir-rilevanza kontinwa tal-
objettivi u l-azzjonijiet kollha.

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, 
b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu 
l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew, l-adegwatezza 
tad-dispożizzjonijiet ta' kundizzjonalità kif 
ukoll il-valutazzjoni tar-riskji ta' periklu 
morali; Huwa għandu jindirizza wkoll ir-
rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-
azzjonijiet kollha.

Or. en

Emenda 1494
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, 
b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu 
l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew. Huwa għandu 
jindirizza wkoll ir-rilevanza kontinwa tal-
objettivi u l-azzjonijiet kollha.

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, 
b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu 
l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew u l-effetti tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri. 
Huwa għandu jindirizza wkoll ir-rilevanza 
kontinwa tal-objettivi u l-azzjonijiet kollha.

Or. en

Emenda 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk ikun xieraq, l-evalwazzjoni 
għandha tkun akkumpanjata minn 
proposta għall-emendar ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en
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Emenda 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti minn valutazzjoni 
globali tal-istrumenti stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul.

4. Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti minn valutazzjoni 
globali tal-Faċilità stabbilita minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul, 
b'mod partikolari fid-dawl tal-ilħuq tal-
objettivi tal-Unjoni dwar il-klima, l-
ambjent u l-ġeneru, kif ukoll it-titjib fir-
rigward tal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 1497
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti minn valutazzjoni 
globali tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul.

4. Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti minn valutazzjoni 
globali tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul, 
inkluż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Or. en

Emenda 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 4a, 9, l-
Artikolu 17 u l-Artikolu 19 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2027.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 9, l-Artikolu 17 u l-Artikolu 19 
tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din 
ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda 
att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
esperti nnominati minn kull Stat Membru 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet.
5. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
atti delegati msemmija fil-paragrafu 2 sal-
31 ta' Diċembru 2020, bil-ħsieb li jiġi 
żgurat id-dħul fis-seħħ tagħhom sal-
1 ta' Lulju 2021. Hekk kif tadotta att 
delegat, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwaru fl-istess ħin.
6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 9, l-Artikolu 17 u l-Artikolu 19 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
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xhur min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 1499
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 4, l-
Artikolu 14 u l-Artikolu 19 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2027.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 4, l-Artikolu 14 u l-Artikolu 19 
tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din 
ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda 
att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
esperti nnominati minn kull Stat Membru 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru 
fl-istess ħin.
6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 4, l-Artikolu 14, u l-Artikolu 19 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Kontroll tal-Baġit

1. Sal-1 ta' Marzu wara li tintemm 
kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-
kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu 
jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri l-kontijiet 
provviżorji tal-Faċilità, flimkien mar-
rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja matul is-sena finanzjarja. L-
uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni 
għandu jibgħat ukoll ir-rapport dwar il-
ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-
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Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta' Marzu tas-sena ta' wara.
2. Wara li tirċievi l-kummenti tal-
Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet 
provviżorji tal-Awtorità skont l-
Artikolu 245 u 246 tar-Regolament 
Finanzjarju, il-Kummissjoni, għandha 
tfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità u 
tibgħathom, għal opinjoni, lill-Bord 
Maniġerjali.
3. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan 
tal-aħħar u kif previst fl-Artikolu 261(3) 
tar-Regolament Finanzjarju, kull 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' 
kwittanza għas-sena finanzjarja 
kkonċernata.
4. Il-Parlament Ewropew, wara 
rakkomandazzjoni mill-Kunsill li jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata, għandu, qabel 
il-15 ta' Mejju tas-sena N + 2, jagħti 
kwittanza lill-Awtorità sabiex timplimenta 
l-baġit inkluż id-dħul mill-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet 
kompetenti għas-sena finanzjarja N.
5. Il-kontijiet finali għandhom jiġu 
ppubblikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskala tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tiġġustifika proċedura ta' kwittanza 
regolari.

Emenda 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
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Eżerċizzju tad-Delega
1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 16a, 17, 17a 
u 18 għandha tingħata lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 2027.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikoli 16a, 17, 17a u 18 tista' tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
4. Deċiżjoni li tirrevoka d-delega ta' 
setgħa għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru 
fl-istess ħin.
6. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 16a, 17, 17a u 18 għandu jidħol 
fis-seħħ jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw.

Or. en

Emenda 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 b
Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-

Unjoni
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1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 19, il-Kummissjoni għandha 
tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li, meta 
jiġu implimentati l-attivitajiet iffinanzjati 
skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni billi jiġu 
applikati miżuri preventivi kontra l-frodi, 
il-korruzzjoni u kwalunkwe attività 
illegali oħra, billi jsiru kontrolli effettivi 
u, jekk jinstabu irregolaritajiet, billi jiġu 
rkuprati l-ammonti li jkunu tħallsu b'mod 
mhux dovut u, fejn xieraq, billi jkun 
hemm pieni amministrattivi u finanzjarji 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.
2. Il-Kummissjoni jew ir-
rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-
Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta' 
awditjar, fuq il-bażi tad-dokumenti u 
kontrolli fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, il-
kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li 
rċevew fondi mill-Unjoni. L-Uffiċċju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post 
fuq l-atturi ekonomiċi kkonċernati 
direttament jew indirettament minn dan 
il-finanzjament skont il-proċeduri 
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/96 bil-ħsieb li 
jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali 
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni b'rabta ma' ftehim ta' għotja jew 
deċiżjoni ta' għotja jew kuntratt li 
jikkonċerna finanzjament mill-Unjoni. 
Mingħajr preġudizzju għall-ewwel u t-
tieni subparagrafi, il-ftehimiet ta' 
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali u l-
ftehimiet ta' għotja, id-deċiżjonijiet ta' 
għotja u l-kuntratti li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jagħtu espressament is-setgħa 
lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-
OLAF biex iwettqu tali awditi, kontrolli u 
spezzjonijiet fuq il-post.
3. Il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni 
għandhom iżommu disponibbli għall-
Kummissjoni, għal perjodu ta' ħames snin 
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wara l-aħħar pagament fir-rigward ta' 
kwalunkwe proġett, id-dokumenti kollha 
ta' sostenn dwar l-infiq fuq dak il-proġett.

Or. en

Emenda 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25c
Awditjar mill-Qorti tal-Awdituri

1. L-awditjar estern tal-attivitajiet 
imwettqa skont dan ir-Regolament 
għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri 
f'konformità mal-Artikolu 287 tat-TFUE.
2. Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri, fuq talba 
tagħha u f'konformità mal-
Artikolu 287(3) tat-TFUE, għandha 
tingħata aċċess sħiħ għal kwalunkwe 
dokument jew informazzjoni meħtieġa 
biex twettaq il-kompitu tagħha.

Or. en

Emenda 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni billi jpoġġu tikketta viżibbli tal-
Unjoni, b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
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pubbliku. lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku. Ir-riċevituri għandhom jiżguraw 
il-viżibbiltà obbligatorja tal-infiq fl-
ambitu tal-Faċilità permezz ta' tikkettar 
ċar tal-proġetti appoġġjati bħala 
"Inizjattiva ta' Rkupru tal-UE".

Or. en

Emenda 1505
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku.

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja, lill-
midja soċjali u lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku.

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-midja fuq 
bażi mhux diskriminatorja.

Or. en
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Emenda 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-istrumenti 
stabbiliti minn dan ir-Regolament, mal-
azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-istrumenti 
stabbilita minn dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi 
msemmijin fl-Artikolu 4.

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Faċilità 
stabbilita minn dan ir-Regolament, mal-
azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-Faċilità stabbilita 
minn dan ir-Regolament għandhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi 
msemmijin fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jippromwovu l-azzjonijiet u 
r-riżultati tagħhom, ir-riċevituri ta' 
finanzjament mill-Unjoni għandhom 
jinvolvu lill-Membri tal-Parlament 
Ewropew li jkunu mill-istess reġjun bħar-
riċevituri.

Or. en

Emenda 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 9 u l-
Artikolu 17 għandha tingħata lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2027.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 9 u fl-Artikolu 17 tista' tiġi 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din 
ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda 
att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
esperti nnominati minn kull Stat Membru 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru 
fl-istess ħin.
6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 9 u l-Artikolu 17 għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
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joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 14 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2028.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' 
revoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Din ma 
għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
esperti nnominati minn kull Stat Membru 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru 
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fl-istess ħin.
Or. en

Emenda 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE ma 
għandhomx japplikaw għall-finanzjament 
tar-riżorsi previsti fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b
Għall-fini ta' dan ir-Regolament, meta 
japplikaw ir-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat, rati massimi ta' intensità tal-
għajnuna għal investimenti magħmula 
minn SMEs u intrapriżi kbar msemmija 
fir-Regolament 702/2014 u fil-Linji 
Gwida tal-Unjoni Ewropea għall-
għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu u 
tal-foresti u fiż-żoni rurali mill-2014 sal-
2020 jistgħu jiżdiedu b'20 %, dment li l-
għajnuna massima kkombinata ma 
taqbiżx id-90 %.

Or. en

Emenda 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat fis-sens tar-

imħassar
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Regolament (UE) Nru 182/2011.
Or. en

Emenda 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Or. en


