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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 

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

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 

privazzjoni materjal jew saħansitra 

privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 

qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 

huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-

miżuri ta’ attivazzjoni tar-

Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 

partikolari tar-Regolament (UE) 

Nru […FSE]. 

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 

privazzjoni materjal jew saħansitra 

privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 

qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 

huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-

miżuri ta’ attivazzjoni tar-

Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 

partikolari tar-Regolament (UE) 

Nru […FSE]. Il-kriterji li jirregolaw l-

identifikazzjoni ta' dawn il-persuni 

għandhom jikkorrispondu għall-bidliet 

tal-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali.  

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, u fil-

kuntest ta’ ġestjoni kondiviża, il-

kundizzjonijiet li jippermettu lill-

Kummissjoni teżerċita r-responsabbiltajiet 

tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit 

ġenerali tal-Unjoni għandhom jiġu 

speċifikati u r-responsabbiltajiet ta’ 

koperazzjoni mill-Istati Membri għandhom 

jiġu ċċarati. Dawn il-kundizzjonijiet 

għandhom jippermettu lill-Kummissjoni 

tikseb assigurazzjoni li l-Istati Membri 

qegħdin jużaw il-Fond b’mod legali u 

(5) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, u fil-

kuntest ta’ ġestjoni kondiviża, il-

kundizzjonijiet li jippermettu lill-

Kummissjoni teżerċita r-responsabbiltajiet 

tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit 

ġenerali tal-Unjoni għandhom jiġu 

speċifikati u r-responsabbiltajiet ta’ 

koperazzjoni mill-Istati Membri għandhom 

jiġu ċċarati. Dawn il-kundizzjonijiet 

għandhom jippermettu lill-Kummissjoni 

tikseb assigurazzjoni li l-Istati Membri 

qegħdin jużaw il-Fond b’mod legali u 



 

PE505.992v02-00 4/16 AD\933782MT.doc 

MT 

regolari u skont il-prinċipju ta’ ġestjoni 

finanzjarja tajba skont ir-Regolament […] 

dwar ir-Regolament Finanzjarju 

applikabbli għall-baġit ġenerali tal-

Komunitajiet Ewropej (minn hawn il-

quddiem ir-"Regolament Finanzjarju"). 

regolari u skont il-prinċipju ta’ ġestjoni 

finanzjarja tajba skont ir-Regolament (EU, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 

tal-Unjoni1 (ir-"Regolament Finanzjarju"). 

Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet tagħha 

għall-implimentazzjoni tal-baġit, il-

Kummissjoni għandha tagħmel aktar użu 

mill-eżerċizzji ta' awditjar tal-prestazzjoni, 

u tippromwovihom. 

 ____________ 

 1ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 

ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 

jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-

Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-

rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 

lill-persuni l-aktar fil-bżonn. 

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom 

ikunu konsistenti mad-dispożizzjonijiet 

tar-Regolament Finanzjarju u jiżguraw 

ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 

jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-

Unjoni l-oħra applikabbli, b’mod 

partikolari fir-rigward tas-sigurtà tal-

prodotti mqassma lill-persuni l-aktar fil-

bżonn. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni, għandu jkun hemm miżuri 

limitati fiż-żmien li jippermettu li b’delega, 

l-uffiċjal li jawtorizza jinterrompi ħlasijiet 

fejn ikun hemm evidenza li tissuġġerixxi 

nuqqas sinifikanti fil-funzjonament tas-

(30) Sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni, għandu jkun hemm miżuri 

limitati fiż-żmien li jippermettu li b’delega, 

l-uffiċjal li jawtorizza jinterrompi ħlasijiet 

fejn ikun hemm evidenza li tissuġġerixxi 

nuqqas sinifikanti fil-funzjonament tas-
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sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, evidenza 

ta’ irregolaritajiet marbuta ma’ 

applikazzjoni għal ħlas, jew nuqqas li jiġu 

sottomessi dokumenti għall-fini tal-

eżaminazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-

kontijiet. 

sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, evidenza 

ta’ irregolaritajiet marbuta ma’ 

applikazzjoni għal ħlas, nuqqas li jiġu 

sottomessi dokumenti għall-fini tal-

eżaminazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-

kontijiet, jew fil-każ ta' dewmien 

sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-

proġetti, u jekk jiġi kkostatat b'mod 

iġġustifikat li l-objettivi stabbiliti għall-

proġetti ma jkunux se jintlaħqu. 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 

soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 

tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’ 

mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 

fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 

skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 

għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-

objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’ 

faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 

mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-

bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 

l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 

mill-Fond. 

Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 

soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 

tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’ 

mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 

fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 

skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 

għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-

objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’ 

faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 

mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-

bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 

l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 

mill-Fond. Il-Fond għandu jiżgura li l-

ebda persuna fit-territorju tal-Unjoni ma 

tbati l-ġuħ. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 

nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 

u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-

użu personali ta’ persuni jew tat-tfal 

mingħajr akkomodazzjoni jitqassmu lill-

persuni l-aktar fil-bżonn permezz ta’ 

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 

nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 

u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-

użu tal-persuni l-aktar fil-bżonn, b'mod 

partikolari l-persuni li ma jkollhomx fejn 

joqogħdu u t-tfal, jitqassmu lill-persuni l-
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organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 

mill-Istati Membri. 

aktar fil-bżonn permezz ta’ 

organizzazzjonijiet sħab magħżula mill-

Istati Membri. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 

għall-Fond għandha tiġi implimentata fil-

qafas ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni, skont l-

Artikolu 55 (1)(b) tar-Regolament 

Finanzjarju, bl-eċċezzjoni ta’ għajnuna 

teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li 

għandu jiġi implimentat fil-qafas tal-

ġestjoni diretta skont l-Artikolu 55(1)(a) 

tar-Regolament Finanzjarju. 

(1) Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 

għall-Fond għandha tiġi implimentata fil-

qafas ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni, skont l-

Artikolu 58 (1)(b) tar-Regolament 

Finanzjarju, bl-eċċezzjoni ta’ għajnuna 

teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li 

għandu jiġi implimentat fil-qafas tal-

ġestjoni diretta skont l-Artikolu 58(1)(a) 

tar-Regolament Finanzjarju. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri u l-

benefiċjarji għandhom japplikaw il-

prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba skont 

l-Artikolu 26 tar-Regolament Finanzjarju. 

(7) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri u l-

benefiċjarji għandhom japplikaw il-

prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba skont 

l-Artikolu 30 tar-Regolament Finanzjarju. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu jissottometti 

lill-Kummissjoni programm operattiv, li 

jkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar2014 

sal-31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet 

1. Kull Stat Membru għandu jissottometti 

lill-Kummissjoni programm operattiv, li 

jkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 

sal-31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien erba' 
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xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament, li jkun fih dawn l-punti li 

ġejjin: 

xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament, li jkun fih dawn l-punti li 

ġejjin: 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu li 

jistabbilixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-

persuni l-aktar fil-bżonn, differenzjati jekk 

neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 

materjali indirizzata; 

(c) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu li 

jistabbilixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-

persuni l-aktar fil-bżonn, differenzjati jekk 

neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 

materjali indirizzata; din id-deskrizzjoni 

għandha tkopri lil dawk li jkunu 

għadhom kif spiċċaw f'qagħda ta' bżonn 

b'introjtu negattiv u l-proprjetarji ta' 

immobbli f'sitwazzjoni ta' ekwità 

negattiva; 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 

atti ta’ implimentazzjoni, tapprova l-

emenda ta’ programm operattiv mhux aktar 

tard minn ħames xhur wara s-sottomissjoni 

formali tagħhom mill-Istat Membru 

sakemm kull osservazzjoni li ssir mill-

Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b’mod 

sodisfaċenti. 

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 

atti ta’ implimentazzjoni, tapprova l-

emenda ta’ programm operattiv mhux aktar 

tard minn tliet xhur wara s-sottomissjoni 

formali tagħhom mill-Istat Membru 

sakemm kull osservazzjoni li ssir mill-

Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b’mod 

sodisfaċenti. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta, mill-inqas darba fis-sena, mal-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-

organizzazzjonijiet imsieħba fuq livell tal-

Unjoni dwar l-implimentazzjoni tal-appoġġ 

mill-Fond. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta, mill-inqas darba fis-sena, mal-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-

organizzazzjonijiet sħab fuq livell tal-

Unjoni dwar l-implimentazzjoni tal-appoġġ 

mill-Fond. L-eżitu ta' dawn il-

konsultazzjonijiet għandu jkun is-suġġett 

ta' rapport lill-Parlament. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-

Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 

jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’ 

esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 

sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta' 

privazzjoni materjali magħżula li għandha 

tiġi indirizzata, b’kunsiderazzjoni taċ-

ċirkostanzi nazzjonali f’termini ta’ faqar u 

esklużjoni soċjali u deprivazzjoni 

materjali; 

(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-

Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 

jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’ 

esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 

sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta' 

privazzjoni materjali magħżula li għandha 

tiġi indirizzata, b’kunsiderazzjoni taċ-

ċirkostanzi nazzjonali f’termini ta’ faqar u 

esklużjoni soċjali u deprivazzjoni materjali, 

ta' persuni bi dħul u patrimonju negattivi, 

kif ukoll tal-persuni b'introjtu negattiv u 

proprjetà u ta' dawk l-aktar serjament fil-

bżonn u ta' dawk li huma esposti l-aktar 

għar-riskju ta' faqar; 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 

stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 

fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 

ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-

Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 

stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 

fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 

ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-

Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
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permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 

l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 

adottat skont il-proċedura konsultattiva 

msemmija fl-Artikolu 60(2). 

permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 

l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 

adottat skont il-proċedura konsultattiva 

msemmija fl-Artikolu 60(2). Waqt li jkun 

konsistenti mal-objettivi ta' evalwazzjoni, 

il-mudell għandu jirrispetta l-prinċipju ta' 

semplifikazzjoni amministrattiva. 

 

Emenda   15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fuq l-inizjattiva tagħha stess u 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 

Membri, l-Kummissjoni għandha twettaq, 

bl-għajnuna ta’ esperti esterni, 

evalwazzjoni ex-post biex tevalwaa l-

effikaċja u s-sostenibbiltà tar-riżultati 

miksuba kif ukoll biex tkejjel il-valur 

miżjud tal-Fond. Din l-evalwazzjoni ex-

post għandha titlesta sal-

31 ta’ Diċembru 2023. 

Fuq l-inizjattiva tagħha stess u 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 

Membri, l-Kummissjoni għandha twettaq, 

bl-għajnuna ta’ esperti esterni, 

evalwazzjoni ex-post biex tevalwa l-

effikaċja u s-sostenibbiltà tar-riżultati 

miksuba kif ukoll biex tkejjel il-valur 

miżjud tal-Fond, b'attenzjoni għall-

persuni li jkunu għadhom kif spiċċaw 

f'qagħda ta' bżonn b'introjtu negattiv u l-

proprjetarji ta' immobbli f'sitwazzjoni ta' 

ekwità negattiva. Din l-evalwazzjoni ex-

post għandha titlesta sal-

31 ta’ Diċembru 2023. 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Matul l-implimentazzjoni ta’ 

operazzjoni, il-benefiċjarji u l-

organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 

jinfurmaw lill-pubbliku dwar is-sostenn 

mill-Fond billi jqiegħdu mill-inqas poster 

wieħed b’informazzjoni dwar l-operazzjoni 

(daqs minimu ta’ A3), inkluż dwar is-

sostenn finanzjarju mill-Unjoni, f’post 

faċilment viżibbli għall-pubbliku, f’kull 

post fejn jiġi pprovdut l-ikel, il-prodotti u 

3. Matul l-implimentazzjoni ta’ 

operazzjoni, il-benefiċjarji u l-

organizzazzjonijiet sħab għandhom 

jinfurmaw lill-pubbliku dwar is-sostenn 

mill-Fond billi jqiegħdu mill-inqas poster 

wieħed b’informazzjoni dwar l-operazzjoni 

(daqs minimu ta’ A3), inkluż dwar is-

sostenn finanzjarju mill-Unjoni, f’post 

faċilment aċċessibbli u b'mod viżibbli sew 

għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
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kull miżura ta’ sostenn, ħlief jekk dan ma 

jkunx possibbli minħabba ċ-ċirkostanzi 

tad-distribuzzjoni. 

pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 

sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 

minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni. 

Il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet sħab 

għandhom jiżguraw li l-persuni anzjani u 

diżabbli jistgħu jaċċessaw din l-

informazzjoni.  

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew 

għat-tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 

jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 

nfushom. 

3. Il-prodotti tal-ikel u l-beni għall-persuni 

l-aktar fil-bżonn, b'mod partikolari għall-

persuni li ma jkollhomx fejn joqogħdu 

jew għat-tfal, jistgħu jinxtraw mill-

organizzazzjonijiet sħab infushom. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 

bażiċi għall-konsumatur għall-użu 

personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 

akkomodazzjoni; 

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 

bażiċi għall-konsumatur għall-użu 

personali tal-persuni l-aktar fil-bżonn, 

b'mod partikolari tal-persuni li ma 

jkollhomx fejn joqogħdu jew tat-tfal; 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-

prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 

personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 

akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-

organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-

prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 

tal-persuni l-aktar fil-bżonn, b'mod 

partikolari tal-persuni li ma jkollhomx 

fejn joqogħdu jew tat-tfal u jipprovdihom 
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trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-

imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 

b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 

fil-punt (a); 

lill-organizzazzjonijiet sħab, l-ispejjeż tat-

trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-

imħażen tal-organizzazzjonijiet sħab b’rata 

fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-

punt (a); 

 

Emenda 20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kull skambju uffiċjali ta’ informazzjoni 

bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni 

għandu jsir bl-użu ta’ sistema tal-iskambju 

tad-dejta elettronika stabbilita f’konformità 

mat-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti 

mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 

implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-

Artikolu 60(3). 

4. Kull skambju uffiċjali ta’ informazzjoni 

bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni 

għandu jsir bl-użu ta’ sistema tal-iskambju 

tad-data elettronika stabbilita f’konformità 

mat-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti 

mill-Kummissjoni permezz ta’ att delegat, 

bi qbil mal-Artikolu 59. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istat Membru għandu jinnomina 

awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, 

funzjonalment indipendenti mill-awtorità 

maniġerjali u mill-awtorità ta’ 

ċertifikazzjoni, bħala awtorità tal-awditjar. 

4. L-Istat Membru għandu jinnomina 

awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, 

funzjonalment indipendenti mill-awtorità 

maniġerjali u mill-awtorità ta’ 

ċertifikazzjoni, bħala awtorità tal-awditjar. 

L-istituzzjoni ta' kontroll nazzjonali jew il-

Qorti tal-Awdituri nazzjonali jistgħu jiġu 

nnominati bħala awtorità tal-awditjar. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 4 – punt e 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) tfassal id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni u s-

sommarju annwali msemmi fl-Artikoli 56 

(5) (a) u (b) tar-Regolament Finanzjarju. 

(e) tfassal id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni u s-

sommarju annwali msemmi fl-

Artikoli 59(5)(a) u (b) tar-Regolament 

Finanzjarju. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. it-tħejjija tal-kontijiet annwali msemmija 

fl-Artikolu 56 (5) (a) tar-Regolament 

Finanzjarju; 

2. it-tħejjija tal-kontijiet annwali msemmija 

fl-Artikolu 59(5)(a) tar-Regolament 

Finanzjarju; 

 

Emenda 24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-awtorità tal-awditjar għandha, fi 

żmien sitt xhur mill-adozzjoni tal-

programm operattiv, tħejji strateġija ta’ 

awditjar għall-prestazzjoni tal-awditjar. L-

istrateġija ta’ awditjar għandha tistabbilixxi 

l-metodoloġija tal-awditjar, il-metodu ta’ 

kampjunar għall-awditjar fuq l-

operazzjonijiet u l-ippjanar tal-awditjar fir-

rigward tas-sena attwali ta’ kontabilità u 

għas-sentejn sussegwenti ta’ kontabilità. L-

istrateġija tal-awditjar għandha tiġi 

aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-

2022. L-awtorità tal-awditjar għandha 

tissottometti l-istrateġija tal-awditjar lill-

Kummissjoni meta mitluba. 

4. L-awtorità tal-awditjar għandha, fi 

żmien sitt xhur mill-adozzjoni tal-

programm operattiv, tħejji strateġija ta’ 

awditjar għall-prestazzjoni tal-awditjar. L-

istrateġija ta’ awditjar għandha tistabbilixxi 

l-metodoloġija tal-awditjar, il-metodu ta’ 

kampjunar għall-awditjar fuq l-

operazzjonijiet u l-ippjanar tal-awditjar fir-

rigward tas-sena attwali ta’ kontabilità u 

għas-sentejn sussegwenti ta’ kontabilità. L-

istrateġija tal-awditjar għandha tiġi 

aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-

2022. L-awtorità tal-awditjar għandha 

tissottometti l-istrateġija tal-awditjar lill-

Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li titlob li l-awtorità tal-

awditjar tintroduċi bidliet fl-istrateġija tal-

awditjar tagħha li, fil-fehma tagħha, 

ikunu meħtieġa biex jiġi żgurat li l-

awditjar jitwettaq kif suppost, bi qbil mal-
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istandards tal-awditjar aċċettati 

internazzjonalment. Meta tagħmel dan il-

Kummissjoni għandha tiżgura li l-

awditjar tal-prestazzjoni jkun tqies 

biżżejjed. 

 

Emenda 25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) opinjoni ta’ awditjar skont l-

Artikolu 56(5) tar-Regolament Finanzjarju; 

(a) opinjoni ta’ awditjar skont l-

Artikolu 59(5) tar-Regolament Finanzjarju; 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Amendment 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 

permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 

mudelli għall-istrateġija tal-awditjar, l-

opinjoni tal-awditjar u r-rapport annwali ta’ 

kontroll, kif ukoll il-metodoloġija għall-

metodu ta’ kampjunar imsemmi fil-

paragrafu 4. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-

Artikolu 60(3). 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 

permezz ta’ atti delegati, mudelli għall-

istrateġija tal-awditjar, l-opinjoni tal-

awditjar u r-rapport annwali ta’ kontroll, 

kif ukoll il-metodoloġija għall-metodu ta’ 

kampjunar imsemmi fil-paragrafu 4. Dawk 

l-atti delegati għandhom jiġu adottati skont 

il-proċedura msemmija fl-Artikolu 59. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 

Membru biex jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 

biex jiżgura l-funzjonament effettiv tas-

sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom 

3. Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istati 

Membri jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex 

jiżguraw il-funzjonament effettiv tas-

sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom 
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jew il-korrettezza tan-nefqa skont dan ir-

Regolament. 

jew il-korrettezza tan-nefqa skont dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward 

ta’ kull programm operattiv għandhom 

isiru f’pagamenti annwali matul il-perjodu 

bejn l-1 ta' Jannar 2014 u l-

31 ta' Diċembru 2020. Id-deċiżjoni tal-

Kummissjoni li tadotta l-programm 

operattiv għandha tikkostitwixxi d-

deċiżjoni finanzjarja skont l-Artikolu 81(2) 

tar-Regolament Finanzjarju u ladarba tiġi 

nnotifikata lill-Istat Membru kkonċernat, 

għandha tikkostitwixxi impenn legali skont 

dak ir-Regolament. 

L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward 

ta’ kull programm operattiv għandhom 

isiru f’pagamenti annwali matul il-perjodu 

bejn l-1 ta' Jannar 2014 u l-

31 ta' Diċembru 2020. Id-deċiżjoni tal-

Kummissjoni li tadotta l-programm 

operattiv għandha tikkostitwixxi d-

deċiżjoni finanzjarja skont l-Artikolu 84(2) 

tar-Regolament Finanzjarju u ladarba tiġi 

nnotifikata lill-Istat Membru kkonċernat, 

għandha tikkostitwixxi impenn legali skont 

dak ir-Regolament. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għal kull sena mill-2015 sa u inkluż l-

2022, sal-15 ta' Frar tas-sena wara t-tmiem 

tal-perjodu ta’ kontabilità, il-korpi 

nnominati għandhom jissottomettu lill-

Kummissjoni d-dokumenti u l-

informazzjoni li ġejjin skont l-Artikolu 56 

tar-Regolament Finanzjarju: 

1. Għal kull sena mill-2015 sa u inkluż l-

2022, sal-15 ta' Frar tas-sena wara t-tmiem 

tal-perjodu ta’ kontabilità, il-korpi 

nnominati għandhom jissottomettu lill-

Kummissjoni d-dokumenti u l-

informazzjoni li ġejjin skont l-Artikolu 59 

tar-Regolament Finanzjarju: 

(a) il-kontijiet annwali ċċertifikati tal-korpi 

relevanti akkreditati skont l-Artikolu 32; 

kif imsemmi fl-Artikolu 56(5) tar-

Regolament Finanzjarju; 

(a) il-kontijiet annwali ċċertifikati tal-korpi 

relevanti akkreditati skont l-Artikolu 32; 

kif imsemmi fl-Artikolu 59(5) tar-

Regolament Finanzjarju; 

(b) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni kif 

imsemmi fl- Artikolu 56(5) tar-

Regolament Finanzjarju; 

(b) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni kif 

imsemmi fl- Artikolu 59(5) tar-

Regolament Finanzjarju; 
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(c) rapport annwali tar-rapporti tal-awditjar 

finali u tal-kontrolli inkluż analiżi tan-

natura u l-ammont ta żbalji u nuqqasijiet 

kif ukoll azzjonijiet korrettivi meħuda jew 

ippjanati; 

(c) rapport annwali tar-rapporti tal-awditjar 

finali u tal-kontrolli inkluż analiżi tan-

natura u l-ammont ta żbalji u nuqqasijiet 

kif ukoll azzjonijiet korrettivi meħuda jew 

ippjanati; 

(d) opinjoni ta’ awditjar mill-korp 

indipendenti tal-awditjar maħtur kif 

imsemmi fl-Artikolu 56(5) tar-Regolament 

Finanzjarju, flimkien ma’ rapport ta’ 

kontroll li jistabbilixxi r-riżultati tal-

awditjar mwettqa fir-rigward tas-sena ta’ 

kontabilità mill-opinjoni. 

(d) opinjoni ta’ awditjar mill-korp 

indipendenti tal-awditjar maħtur kif 

imsemmi fl-Artikolu 59(5) tar-Regolament 

Finanzjarju, flimkien ma’ rapport ta’ 

kontroll li jistabbilixxi r-riżultati tal-

awditjar mwettqa fir-rigward tas-sena ta’ 

kontabilità mill-opinjoni. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità maniġerjali għandha tiżgura 

li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-

operazzjonijiet ikunu disponibbli għall-

Kummissjoni u għall-Qorti Ewropea tal-

Awdituri meta mitluba għal perjodu ta’ 

tliet snin. Dan il-perjodu ta’ tliet snin 

għandu jibda mill-31 ta' Diċembru tas-

sena tad-deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni 

tal-kontijiet mill-Kummissjoni skont l-

Artikolu 47 jew, l-aktar tard, mid-data tal-

ħlas tal-bilanċ finali. 

1. L-awtorità maniġerjali għandha tiżgura 

li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-

operazzjonijiet ikunu disponibbli għall-

Kummissjoni u għall-Qorti Ewropea tal-

Awdituri meta mitluba għal perjodu ta’ 

ħames snin. Dan il-perjodu ta’ ħames snin 

għandu jibda mid-data tal-ħlas tal-bilanċ 

finali. 

Dan il-perjodu ta’ tliet snin għandu jiġi 

interrott jew f’każ ta’ proċedimenti legali 

jew amministrattivi jew minn talba 

ġġustifikata kif mistħoqq mill-

Kummissjoni. 

Dan il-perjodu ta’ ħames snin għandu jiġi 

interrott jew f’każ ta’ proċedimenti legali 

jew amministrattivi jew minn talba 

ġġustifikata kif mistħoqq mill-

Kummissjoni. 
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