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Emenda 2070
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xiri jew l-iżvilupp tat-teknoloġija, 
inklużi ħardwer u softwer, sistemi ta’ 
identifikazzjoni tal-bastimenti (VDS), 
sistemi tas-CCTV u netwerks tal-IT li 
jippermettu l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-
validazzjoni, l-analiżi u l-iskambju ta’ dejta 
relatata mas-sajd, u l-iżvilupp ta’ metodi 
ta’ teħid ta’ kampjuni għall-istess dejta kif 
ukoll interkonnessjoni ma’ sistemi 
transsettorjali ta’ skambju tad-dejta;

(a) ix-xiri jew l-iżvilupp tat-teknoloġija, 
inklużi ħardwer u softwer, sistemi ta’ 
identifikazzjoni tal-bastimenti (VDS), 
sistemi tas-CCTV u netwerks tal-IT li 
jippermettu l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-
validazzjoni, l-analiżi, il-ġestjoni tar-
riskju, is-sottomissjoni u l-iskambju ta’ 
dejta relatata mas-sajd, u l-iżvilupp ta’ 
metodi ta’ teħid ta’ kampjuni għall-istess 
dejta kif ukoll interkonnessjoni ma’ sistemi 
transsettorjali ta’ skambju tad-dejta;

Or. pt

Emenda 2071
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ix-xiri jew l-iżvilupp tat-teknoloġija, 
inklużi ħardwer u softwer, sistemi ta’ 
identifikazzjoni tal-bastimenti (VDS), 
sistemi tas-CCTV u netwerks tal-IT li 
jippermettu l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-
validazzjoni, l-analiżi u l-iskambju ta’ dejta 
relatata mas-sajd, u l-iżvilupp ta’ metodi 
ta’ teħid ta’ kampjuni għall-istess dejta kif 
ukoll interkonnessjoni ma’ sistemi 
transsettorjali ta’ skambju tad-dejta;

a) ix-xiri, l-installazzjoni u l-iżvilupp tat-
teknoloġija, inklużi ħardwer u softwer, 
sistemi ta’ identifikazzjoni tal-bastimenti 
(VDS), sistemi tas-CCTV fir-rispett tal-
libertajiet individwali u d-dejta personali u 
netwerks tal-IT li jippermettu l-ġbir, l-
amministrazzjoni, il-validazzjoni, l-analiżi 
u l-iskambju ta’ dejta relatata mas-sajd, u l-
iżvilupp ta’ metodi ta’ teħid ta’ kampjuni 
għall-istess dejta kif ukoll interkonnessjoni 
ma’ sistemi transsettorjali ta’ skambju tad-
dejta;

Or. fr
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Emenda 2072
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xiri jew l-iżvilupp tat-teknoloġija, 
inklużi ħardwer u softwer, sistemi ta’ 
identifikazzjoni tal-bastimenti (VDS), 
sistemi tas-CCTV u netwerks tal-IT li 
jippermettu l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-
validazzjoni, l-analiżi u l-iskambju ta’ dejta 
relatata mas-sajd, u l-iżvilupp ta’ metodi 
ta’ teħid ta’ kampjuni għall-istess dejta kif 
ukoll interkonnessjoni ma’ sistemi 
transsettorjali ta’ skambju tad-dejta;

(a) ix-xiri u/jew l-iżvilupp tat-teknoloġija, 
inklużi ħardwer u softwer, sistemi ta’ 
identifikazzjoni tal-bastimenti (VDS), 
sistemi tas-CCTV u netwerks tal-IT li 
jippermettu l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-
validazzjoni, l-analiżi u l-iskambju ta’ dejta 
relatata mas-sajd, u l-iżvilupp ta’ metodi 
ta’ teħid ta’ kampjuni għall-istess dejta kif 
ukoll interkonnessjoni ma’ sistemi 
transsettorjali ta’ skambju tad-dejta;

Or. el

Emenda 2073
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri u l-installazzjoni tal-komponenti 
meħtieġa biex jiżguraw it-trasmissjoni tad-
dejta mill-atturi involuti fis-sajd u fil-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tas-sajd 
lill-Istat Membru rilevanti u lill-awtoritajiet 
tal-UE, inklużi l-komponenti meħtieġa 
għas-sistemi elettroniċi ta’ reġistrazzjoni u 
ta’ rappurtar (ERS -electronic recording 
and reporting systems), is-sistemi ta’ 
monitoraġġ tal-bastimenti (VMS - Vessel 
Monitoring Systems) u s-sistemi ta’ 
identifikazzjoni awtomatika (AIS - 
Automatic Identification Systems) li 
jintużaw għal skopijiet ta’ kontroll;

(b) l-iżvilupp, ix-xiri u l-installazzjoni tal-
komponenti, inklużi l-ħardwer u s-softwer 
tal-kompjuter, meħtieġa biex jiżguraw it-
trażmissjoni tad-dejta mill-atturi involuti 
fis-sajd u fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti tas-sajd lill-Istat Membru rilevanti 
u lill-awtoritajiet tal-UE, inklużi l-
komponenti meħtieġa għas-sistemi 
elettroniċi ta’ reġistrazzjoni u ta’ rappurtar 
(ERS -electronic recording and reporting 
systems), is-sistemi ta’ monitoraġġ tal-
bastimenti (VMS - Vessel Monitoring 
Systems) u s-sistemi ta’ identifikazzjoni 
awtomatika (AIS - Automatic 
Identification Systems) li jintużaw għal 
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skopijiet ta’ kontroll;

Or. pt

Emenda 2074
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ix-xiri u l-installazzjoni tal-komponenti 
meħtieġa biex jiżguraw it-trasmissjoni tad-
dejta mill-atturi involuti fis-sajd u fil-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tas-sajd 
lill-Istat Membru rilevanti u lill-awtoritajiet 
tal-UE, inklużi l-komponenti meħtieġa 
għas-sistemi elettroniċi ta’ reġistrazzjoni u 
ta’ rappurtar (ERS -electronic recording 
and reporting systems), is-sistemi ta’ 
monitoraġġ tal-bastimenti (VMS - Vessel 
Monitoring Systems) u s-sistemi ta’ 
identifikazzjoni awtomatika (AIS - 
Automatic Identification Systems) li 
jintużaw għal skopijiet ta’ kontroll;

b) l-iżvilupp, ix-xiri u l-installazzjoni tal-
komponenti meħtieġa biex jiżguraw it-
trażmissjoni tad-dejta mill-atturi involuti 
fis-sajd u fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti tas-sajd lill-Istat Membru rilevanti 
u lill-awtoritajiet tal-UE, inklużi l-
komponenti meħtieġa għas-sistemi 
elettroniċi ta’ reġistrazzjoni u ta’ rappurtar 
(ERS -electronic recording and reporting 
systems), is-sistemi ta’ monitoraġġ tal-
bastimenti (VMS - Vessel Monitoring 
Systems) u s-sistemi ta’ identifikazzjoni 
awtomatika (AIS - Automatic 
Identification Systems) li jintużaw għal 
skopijiet ta’ kontroll;

Or. es

Emenda 2075
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ix-xiri u l-installazzjoni tal-komponenti 
meħtieġa biex jiżguraw it-trasmissjoni tad-
dejta mill-atturi involuti fis-sajd u fil-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tas-sajd 
lill-Istat Membru rilevanti u lill-awtoritajiet 

b) l-iżvilupp, ix-xiri u l-installazzjoni tal-
komponenti meħtieġa biex jiżguraw it-
trażmissjoni tad-dejta mill-atturi involuti 
fis-sajd u fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti tas-sajd lill-Istat Membru rilevanti 
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tal-UE, inklużi l-komponenti meħtieġa 
għas-sistemi elettroniċi ta’ reġistrazzjoni u 
ta’ rappurtar (ERS -electronic recording 
and reporting systems), is-sistemi ta’ 
monitoraġġ tal-bastimenti (VMS - Vessel 
Monitoring Systems) u s-sistemi ta’ 
identifikazzjoni awtomatika (AIS - 
Automatic Identification Systems) li 
jintużaw għal skopijiet ta’ kontroll;

u lill-awtoritajiet tal-UE, inklużi l-
komponenti meħtieġa għas-sistemi 
elettroniċi ta’ reġistrazzjoni u ta’ rappurtar 
(ERS -electronic recording and reporting 
systems), is-sistemi ta’ monitoraġġ tal-
bastimenti (VMS - Vessel Monitoring 
Systems) u s-sistemi ta’ identifikazzjoni 
awtomatika (AIS - Automatic 
Identification Systems) li jintużaw għal 
skopijiet ta’ kontroll;

Or. es

Emenda 2076
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ix-xiri u l-istallazzjoni tal-komponenti 
meħtieġa sabiex tkun żgurata traċabbiltà 
tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, kif 
definita fl-Artikolu 58 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1224/2009;

(c) l-iżvilupp, ix-xiri u l-installazzjoni tal-
komponenti, inklużi l-ħardwer u s-softwer 
tal-kompjuter, meħtieġa sabiex tkun 
żgurata t-traċċabbiltà tal-prodotti tas-sajd 
u l-akkwakultura, kif definita fl-Artikolu 
58 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1224/2009;

Or. pt

Emenda 2077
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ix-xiri u l-istallazzjoni tal-komponenti 
meħtieġa sabiex tkun żgurata traċabbiltà 
tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, kif 
definita fl-Artikolu 58 tar-Regolament tal-

c) l-iżvilupp, ix-xiri u  l-installazzjoni tal-
komponenti meħtieġa sabiex tkun żgurata 
traċabbiltà tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, kif definita fl-Artikolu 58 



AM\923822MT.doc 7/186 PE502.260v01-00

MT

Kunsill (KE) Nru 1224/2009; tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1224/2009;

Or. es

Emenda 2078
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ix-xiri u l-istallazzjoni tal-komponenti 
meħtieġa sabiex tkun żgurata traċabbiltà 
tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, kif 
definita fl-Artikolu 58 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1224/2009;

c) l-iżvilupp, ix-xiri u l-installazzjoni tal-
komponenti meħtieġa sabiex tkun żgurata 
traċabbiltà tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, kif definita fl-Artikolu 58 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1224/2009;

Or. es

Emenda 2079
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-immodernizzar u x-xiri ta’ bastimenti, 
inġenji tal-ajru u ħelikopters ta’ 
sorveljanza, sakemm dawn jintużaw mill-
inqas 60 % tad-drabi għall-kontroll tas-
sajd;

(e) l-immodernizzar u x-xiri ta’ bastimenti, 
inġenji tal-ajru u ħelikopters ta’ 
sorveljanza, sakemm dawn jintużaw għall-
kontroll tas-sajd mill-inqas 60 % tad-drabi  
kollha li jintuża t-tagħmir, ikkalkulat fuq 
bażi annwali;

Or. pt
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Emenda 2080
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-immodernizzar u x-xiri ta’ bastimenti, 
inġenji tal-ajru u ħelikopters ta’ 
sorveljanza, sakemm dawn jintużaw mill-
inqas 60 % tad-drabi għall-kontroll tas-
sajd;

(e) l-immodernizzar u x-xiri ta’ bastimenti, 
inġenji tal-ajru u ħelikopters ta’ 
sorveljanza, sakemm dawn jintużaw mill-
inqas 60 % tad-drabi fis-sena għall-
kontroll tas-sajd;

Or. el

Emenda 2081
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni ta’ proġetti pilota 
relatati mal-kontroll tas-sajd, inkluż l-
analiżi tad-DNA tal-ħut jew l-iżvilupp ta’ 
websajts relatati mal-kontroll;

(g) l-iżvilupp ta’ sistemi innovattivi tal-
kontroll u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
pilota relatati mal-kontroll tas-sajd, inkluż 
l-analiżi tad-DNA tal-ħut jew l-iżvilupp ta’ 
websajts relatati mal-kontroll;

Or. pt

Emenda 2082
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-implimentazzjoni ta’ proġetti pilota 
relatati mal-kontroll tas-sajd, inkluż l-
analiżi tad-DNA tal-ħut jew l-iżvilupp ta’ 

g) l-iżvilupp ta’ sistemi ġodda u l-
implimentazzjoni ta’ proġetti pilota relatati 
mal-kontroll tas-sajd, inkluż l-analiżi tad-
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websajts relatati mal-kontroll; DNA tal-ħut jew l-iżvilupp ta’ websajts 
relatati mal-kontroll;

Or. es

Emenda 2083
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-implimentazzjoni ta’ proġetti pilota 
relatati mal-kontroll tas-sajd, inkluż l-
analiżi tad-DNA tal-ħut jew l-iżvilupp ta’ 
websajts relatati mal-kontroll;

g) l-iżvilupp ta’ proġetti ta’ kontroll 
innovattivi, l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
pilota relatati mal-kontroll tas-sajd, inkluż 
l-analiżi tad-DNA tal-ħut jew l-iżvilupp ta’ 
websajts relatati mal-kontroll;

Or. es

Emenda 2084
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) L-ispejjeż operazzjonali li jirriżultaw 
mill-kontroll imtejjeb tal-istokkijiet 
soġġett għall-programmi speċifiċi ta’ 
kontroll u spezzjoni stabbiliti skont l-
Artikolu 95 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż operazzjonali relatati mal-ispezzjoni tal-attivitajiet tas-sajd għandhom ikunu 
eliġibbli skont il-FEMS.
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Emenda 2085
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) L-ispejjeż operazzjonali relatati mal-
ispezzjoni tal-attività tas-sajd.

Or. pt

Emenda 2086
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) L-ispejjeż operazzjonali kollha relatati 
mal-missjonijiet ta’ spezzjoni, it-tagħmir 
tas-sigurtà u t-taħriġ tal-ispetturi, l-
organizzazzjoni ta’ laqgħat u l-
parteċipazzjoni fihom u l-kiri jew ix-xiri 
ta’ riżorsi għall-ispezzjoni mill-Istati 
Membri;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tal-ġestjoni diretta (l-Artikolu 86c), l-ispejjeż operazzjonali relatati mal-
ispezzjoni tal-attivitajiet tas-sajd għandhom ukoll ikunu eliġibbli fil-każ tal-ġestjoni konġunta.

Emenda 2087
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) spejjeż operattivi magħmula fit-twettiq 
ta’ kontroll imsaħħaħ għall-istokkijiet 
soġġetti għal kontroll speċifiku u 
programmi ta’ spezzjoni stabbiliti skont l-
Artikolu 95 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009;

Or. en

Emenda 2088
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ja) Spejjeż operattivi li jirriżultaw mit-
tisħiħ tal-kontroll tas-sajd sottomess għal 
programmi speċifiċi ta’ kontroll u 
spezzjoni skont l-Artikolu 95 tar-
Regolament tal-Kunsill  (KE) Nru 
1224/2009.

Or. es

Emenda 2089
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) spejjeż operattivi konnessi mal-
implimentazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni 
stabbilit skont l-Artikolu 102(4) tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Or. en
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Emenda 2090
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ispejjeż operazzjonali li jirriżultaw 
mill-kontroll imtejjeb tal-istokkijiet 
soġġett għall-programmi ta’ kontroll u 
spezzjoni.

Or. pt

Emenda 2091
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri elenkati fil-punti (h), (i) u (j) 
tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu eliġibbli biss għall-
appoġġ jekk ikunu relatati mal-attivitajiet 
ta’ kontroll imwettqa minn awtorità 
pubblika.

3. Il-miżuri elenkati fil-punti (h), (i), (j) u 
(ja) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu eliġibbli biss għall-
appoġġ jekk ikunu relatati mal-attivitajiet 
ta’ kontroll imwettqa minn awtorità 
pubblika.

Or. pt

Emenda 2092
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ tal-miżuri elenkati fil-punti (d) u 4. Fil-każ tal-miżuri elenkati fil-punti (d) u 
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(h) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
wieħed biss mill-Istati Membri involuti 
għandu jinħatar bħala aġenzija tal-
pagamenti.

(h) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
wieħed biss mill-Istati Membri involuti 
għandu jinħatar bħala awtorità 
amministrattiva.

Or. pt

Emenda 2093
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 78a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78a
Azzjoni kollettiva biex issaħħaħ u 

tistandardizza l-kontrolli
1. Sabiex jissaħħu u jiġu standardizzati l-
kontrolli, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
implimentazzjoni ta’ proġetti 
transnazzjonali biex jiġu żviluppati u 
ttestjati sistemi interstatali ta’ kontroll, 
spezzjoni u eżekuzzjoni previsti fl-
Artikolu 46 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009 tal-
20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi 
sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-
iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd.
2. B’mod partikolari, għandhom ikunu 
eliġibbli t-tipi ta’ operazzjonijiet li ġejjin:
a) programmi internazzjonali ta’ taħriġ 
tal-persunal responsabbli għall-attivitajiet 
ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza ta’ 
attivitajiet tas-sajd;
b) inizjattivi, inkluż l-organizzazzjoni ta’ 
gruppi ta’ ħidma u l-iżvilupp ta’ materjal 
informattiv, biex jistandardizzaw l-
interpretazzjoni tar-regolamenti tal-UE u 
l-kontrolli li jirriżultaw.
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Or. fr

Emenda 2094
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS għandu jappoġġa l-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu ta’ data bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
primarja bħal fil-programm pluriennali tal-
Unjoni msemmi fl-Artikolu 37(5) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd]. 

1. Il-FEMS għandu jappoġġa l-ġbir, il-
ġestjoni, l-analiżi u l-użu ta’ dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika primarja bħal fil-
programm pluriennali tal-Unjoni msemmi 
fl-Artikolu 37(5) tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd].

Or. fr

Emenda 2095
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu ta’ dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
primarja bħal fil-programm multiannwali 
tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 37(5) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd].

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu ta’ dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika bħal 
fil-programm multiannwali tal-Unjoni 
msemmi fl-Artikolu 37(5) tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd], biex 
jiżgura kontribuzzjoni finanzjarja xierqa 
u suffiċjenti għall-Istati Membri.

Or. pt
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Emenda 2096
Kriton Arsenis, Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu ta’ dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
primarja bħal fil-programm multiannwali 
tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 37(5) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd].

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu ta’ dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
primarja meħtieġa għall-ġestjoni ta’ sajd u 
akkwakultura sostenibbli bbażati fuq 
ekosistema, inkluża dejta meħtieġa għar-
restawr u ż-żamma ta’ popolazzjonijiet ta’ 
speċijiet maħsuda ’l fuq mil-livelli li jista’ 
joħloq l-MSY u sabiex jintlaħaq u 
jinżamm stat ambjentali tajjeb sal-2020 
kif meħtieġ mid-Direttiva 2008/56/KE, 
bħal fil-programm multiannwali tal-Unjoni 
msemmi fl-Artikolu 37(5) tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd].

Or. en

Emenda 2097
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

(a) il-ġbir, l-ipproċessar, il-ġestjoni u l-użu 
tad-dejta għal skopijiet ta’ analiżi xjentifika 
u l-implimentazzjoni tal-PKS;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż operazzjonali relatati mal-ispejjeż imħallsa fil-ġbir u l-ipproċessar ta’ 
informazzjoni għandhom ikunu eliġibbli taħt il-FEMS.
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Emenda 2098
Julie Girling, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

(a) il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

Or. en

Emenda 2099
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

(a) il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

Or. pt

Emenda 2100
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

(a) il-ġestjoni, il-ġbir u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

Or. en
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Emenda 2101
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

a) il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

Or. es

Emenda 2102
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

a) il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

Or. es

Emenda 2103
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

(a) il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta għal 
skopijiet ta’ analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS;

Or. el



PE502.260v01-00 18/186 AM\923822MT.doc

MT

Emenda 2104
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ix-xiri u/jew l-iżvilupp tat-
teknoloġija, inklużi l-ħardwer u s-softwer 
tal-kompjuter meħtieġa għall-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu tad-dejta msemmija hawn 
fuq.

Or. pt

Emenda 2105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) programmi multiannwali nazzjonali ta’ 
teħid ta’ kampjuni;

(b) programmi multiannwali nazzjonali u 
transnazzjonli ta’ teħid ta’ kampjuni;

Or. pt

Emenda 2106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) programmi multiannwali nazzjonali ta’ 
teħid ta’ kampjuni;

b) programmi multiannwali nazzjonali u 
sottonazzjonali ta’ teħid ta’ kampjuni;
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Or. es

Emenda 2107
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) programmi multiannwali nazzjonali ta’ 
teħid ta’ kampjuni;

b) programmi multiannwali nazzjonali u 
transnazzjonali  ta’ teħid ta’ kampjuni;

Or. es

Emenda 2108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) programmi multiannwali nazzjonali ta’ 
teħid ta’ kampjuni;

(b) programmi multiannwali nazzjonali u 
transnazzjonali ta’ teħid ta’ kampjuni;

Or. el

Emenda 2109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) monitoraġġ fuq il-baħar tas-sajd 
kummerċjali u rikreattiv;

(c) monitoraġġ fuq il-baħar tas-sajd 
kummerċjali u rikreattiv;

Or. pt
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Emenda 2110
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) monitoraġġ fuq il-baħar tas-sajd 
kummerċjali u rikreattiv;

c) monitoraġġ fuq il-baħar tas-sajd 
kummerċjali u rikreattiv, inkluż il-
monitoraġġ tal-qabda inċidentali ta’ 
organiżmi tal-baħar u tjur;

Or. es

Emenda 2111
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – point da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-Impatt soċjoekonomiku fuq il-
ħolqien tal-impjiegi fis-settur tas-sajd u 
tal-ipproċessar.

Or. es

Emenda 2112
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-
laqgħat tal-esperti fis-sajd;

Or. pt
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Emenda 2113
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Il-ġestjoni ta’ programmi ta’ ħidma 
annwali fir-rigward tal-kompetenza 
teknika u xjentifika fis-sajd, l-ipproċessar 
ta’ komunikazzjonijiet tad-dejta u ta’ 
settijiet ta’ dejta u l-ħidma preparatorja 
għall-provvista ta’ pariri xjentifiċi;

Or. pt

Emenda 2114
Pat the Cope Gallagher

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri f’laqgħat ta’ koordinazzjoni 
reġjonali msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi.

(e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri f’laqgħat ta’ koordinazzjoni 
reġjonali msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi, ekonomiċi jew tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Faċilitazzjoni tal-attendenza fil-laqgħat relatati mal-ġbir tad-dejta.
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Emenda 2115
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri f’laqgħat ta’ koordinazzjoni 
reġjonali msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi.

e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri u tal-esperti xjentifiċi 
tagħhom f’laqgħat ta’ koordinazzjoni 
reġjonali msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi.

Or. fr

Emenda 2116
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri f’laqgħat ta’ koordinazzjoni 
reġjonali msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi.

e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri u l-amministrazzjoni 
sottonazzjonali f’laqgħat ta’ 
koordinazzjoni reġjonali msemmija fl-
Artikolu 37(4) tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd], f’laqgħat ta’ 
organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni 
tas-sajd li tagħhom l-UE hija sieħba 
kuntrattwali jew osservatur jew f’laqgħat 
ta’ korpi internazzjonali responsabbli biex 
jipprovdu pariri xjentifiċi.

Or. es
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Emenda 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri f’laqgħat ta’ koordinazzjoni 
reġjonali msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi.

e) il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri u tar-reġjuni b’setgħat 
f’laqgħat ta’ koordinazzjoni reġjonali 
msemmija fl-Artikolu 37(4) tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], f’laqgħat ta’ organizzazzjonijiet 
reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd li tagħhom 
l-UE hija sieħba kuntrattwali jew 
osservatur jew f’laqgħat ta’ korpi 
internazzjonali responsabbli biex jipprovdu 
pariri xjentifiċi.

Or. es

Emenda 2118
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) it-titjib fis-sistemi tal-ġbir tad-dejta u 
tal-ġestjoni tad-dejta u l-implimentazzjoni 
ta’ studji pilota bil-għan li jiġu mtejba s-
sistemi eżistenti tal-ġbir tad-dejta u tal-
ġestjoni tad-dejta.

Or. pt

Emenda 2119
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) L-ispejjeż operazzjonali relatati mal-
ispejjeż imħallsa għall-ġbir u l-
ipproċessar tal-informazzjoni.

Or. pt

Emenda 2120
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) it-titjib tas-sistemi ta’ ġbir u ġestjoni 
ta’ dejta u t-twettiq ta’ studji sperimentali 
għat-titjib tas-sistemi eżistenti għal ġbir u 
ġestjoni ta’ dejta.

Or. es

Emenda 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79A
Appoġġ tekniku fuq l-inizjattiva tal-Istati 

Membri
1. Il-FEMS jista’ jappoġġja, fuq l-
inizjattiva ta’ Stat Membru, fil-limitu ta’ 
6 % tal-programm operazzjonali kollu:
a) Il-miżuri ta’ assistenza teknika 
msemmija fl-Artikolu 52(1) tar-
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[Regolament (UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni];
b) L-istabbiliment ta’ netwerks nazzjonali 
għat-tixrid tal-informazzjoni, il-bini tal-
kapaċità, l-iskambju tal-prattiki tajbin u l-
appoġġ għall-kooperazzjoni bejn il-
FLAGs fit-territorju tiegħu.

2. F’każijiet eċċezzjonali, u f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati, jista’ jinqabeż il-
limitu msemmi fil-paragrafu 1.

Or. pt

Emenda 2122
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Għanijiet speċifiċi

1. L-għan tal-finanzjament previst taħt 
dan il-Kapitolu huwa li jappoġġja l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Politika 
Marittima Integrata, inklużi:
(a) is-sorveljanza marittima integrata 
(IMS), b’mod partikolari l-iżvilupp tal-
Ambjent Komuni għall-Qsim tal-
Informazzjoni (CISE),
(b) il-promozzjoni tal-protezzjoni tal-
ambjent marittimu, b’mod partikolari l-
bijodiversità tiegħu u ż-żoni protetti tal-
baħar bħaż-żoni Natura 2000, lil hinn 
minn dak stipulat fl-Artikolu 35, u l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi marittimi u kostali, 
u l-ispeċifikazzjoni tal-limiti tal-attivitajiet 
sostenibbli tal-bniedem li jaffettwaw l-
ambjent marittimu f’konformità mad-
Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima;
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(c ) l-ippjanar spazjali marittimu u l-
ġestjoni integrata taż-żoni kostali;
(d) il-promozzjoni ta’ approċċ integrat 
għall-affarijiet marittimi u l-għarfien 
akbar dwar l-affarijiet marittimi fost il-
pubbliku, il-korpi pubbliċi u s-settur 
privat.
2. Il-modifika ta’ programm operazzjonali 
m’għandhiex tirriżulta f’tibdil fl-
allokazzjoni tar-riżorsi msemmija fl-
Artikolu 15(7)

Or. pl

Emenda 2123
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Sanzjonijiet

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 150 
sabiex tissanzjona Stat Membru billi 
tiffriża u/jew tnaqqas il-fondi mill-FEMS 
jekk Stat Membru:
1. Ma jilħaqx l-obbligi tiegħu ta’ ġbir u 
trażmissjoni ta' dejta jew jonqos milli 
jirrapporta l-kapaċità effettiva tal-flotta 
tas-sajd tiegħu.
2. Ma jkunx kapaċi jsolvi l-problemi tas-
sajd IUU fl-ilmijiet tiegħu u/jew fil-flotta 
tas-sajd tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Istati Membri mhux dejjem jissodisfaw l-obbligi ta’ rappurtar tagħhom, hija meħtieġa 
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għodda effettiva sabiex iżżid il-konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet komuni tal-UE.

Emenda 2124
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 79b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79b
Operazzjonijiet eliġibbli

1. Jista’ jingħata appoġġ taħt il-FEMS 
għall-operazzjonijiet li jikkonformaw mal-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 79a, bħal:
(a) azzjonijiet li jippermettu l-kisba tal-
għanijiet tas-sorveljanza marittima 
integrata, b’mod partikolari l-għanijiet 
tas-CISE;
(b) il-protezzjoni tal-ambjent marittimu, 
b’mod partikolari l-bijodiversità tiegħu u 
ż-żoni protetti tal-baħar, bħas-siti Natura 
2000 f’konformità mal-obbligi stabbiliti 
fid-Direttivi 92/43/KEE u 2009/14/KE;
(c) il-ġbir ta’ aktar informazzjoni dwar l-
istat tal-ambjent marittimu sabiex jiġu 
stabbiliti l-programmi ta’ monitoraġġ u l-
finanzjament previst taħt id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, 
f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’din 
id-Direttiva;
(d) l-azzjonijiet li jippromwovu l-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni tal-ippjanar spazjali 
marittimu u l-ġestjoni integrata taż-żona 
kostali;
(e) attivitajiet ta’ informazzjoni u 
promozzjoni.
2. Ir-remunerazzjoni ta’ persuni impjegati 
fl-amministrazzjonijiet nazzjonali 
m’għandhiex titqies bħala spiża 
operazzjonali eliġibbli.
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Or. pl

Emenda 2125
João Ferreira

Proposta għal regolament
Titlu 5 – kapitlu 6a (ġdid) - titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU VI A
Politika Marittima Integrata

Or. pt

Emenda 2126
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Titolu 5 – Kapitolu 6a (ġdid) - Titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VIa
Miżuri tal-politika marittima integrata 

ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jinħolqu punti ta’ artikulazzjoni bejn l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura 
u l-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata. Dan ma jqajjimx dubji dwar il-miżuri 
previsti ġestiti direttament mill-Kummissjoni. L-introduzzjoni ta’ kapitolu dwar il-PMI taħt 
ġestjoni kondiviża timmira li ssaħħaħ l-implimentazzjoni tagħha fl-Istati Membri varji 
permezz tal-integrazzjoni ta’ taqsima PMI fil-programmi operattivi.

Emenda 2127
João Ferreira
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Proposta għal regolament
Titolu 5 – kapitolu 6a (ġdid) - Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku

B’deroga mill-Artikolu 2 ta’ dan ir-
Regolament, dan il-Kapitolu għandu 
japplika wkoll għal operazzjonijiet 
imwettqa barra t-territorju tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. pt

Ara t-test tal-Artikolu 80 f’COM(2011)0804

Emenda 2128
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Titolu 5 – Kapitolu 6a (ġdid) - Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Kamp ġeografiku

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2 ta’ dan 
ir-Regolament, dan il-Kapitolu għandu 
japplika wkoll għall-operazzjonijiet li 
jitwettqu barra t-territorju tal-Unjoni 
Ewropea

Or. fr

Ara l-kliem tal-Artikolu 80 f’COM(2011)0804

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jinħolqu punti ta’ kuntatt bejn l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura u l-
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implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata. Dan ma jqajjimx dubji dwar il-miżuri 
previsti ġestiti direttament mill-Kummissjoni. L-introduzzjoni ta’ kapitolu dwar il-PMI taħt 
ġestjoni kondiviża timmira li ssaħħaħ l-implimentazzjoni tagħha fl-Istati Membri varji 
permezz tal-integrazzjoni ta’ taqsima PMI fil-programmi operattivi.

Emenda 2129
João Ferreira

Proposta għal regolament
Titolu 5 – kapitolu 6a (ġdid) - Artikolu 79b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79b
Kamp ta’ applikazzjoni u għanijiet

Taħt dan il-Kapitolu l-appoġġ għandu 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata tal-Unjoni. Għandu:
(a) irawwem l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ tmexxija integrata 
tal-affarijiet marittimi u kostali fil-livell 
lokali, reġjonali, nazzjonali, tal-baċini tal-
baħar, tal-UE u internazzjonali, b’mod 
partikolari billi:
(i) jippromwovi azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu lill-Istati Membri u lir-
reġjuni tal-UE biex jiżviluppaw, 
jintroduċu jew jimplimentaw tmexxija 
marittima integrata;
(ii) jippromwovi d-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost l-Istati Membri u 
l-partijiet interessati fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet tal-baħar u marittimi, anki 
billi jiżviluppa strateġiji għall-baċini tal-
baħar;
(iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-
netwerks ta’ kooperazzjoni transsettorjali, 
inklużi rappreżentanti ta’ awtoritajiet 
pubbliċi, reġjonali u lokali, mill-
industrija, mis-settur tat-turiżmu, ta’ 
partijiet interessati tar-riċerka, ċittadini, 
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minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
u l-imsieħba soċjali;
(iv) jippromwovi l-iskambju tal-aqwa 
prattiki u d-djalogu fil-livell 
internazzjonali, inkluż id-djalogu 
bilaterali mal-pajjiżi terzi mingħajr 
preġudizzju għal arranġamenti oħra jew 
arranġamenti li jista’ jkun hemm bejn l-
UE u l-pajjiżi terzi kkonċernati;
(v) iżid il-viżibbiltà ta’ awtoritajiet 
pubbliċi, is-settur privat u l-pubbliku 
ġenerali u jrawwem kuxjenza fosthom 
rigward approċċ integrat lejn l-affarijiet 
marittimi.
(b) jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
inizjattivi transsettorjali li huma ta’ 
benefiċċju reċiproku għas-setturi 
marittimi u/jew il-politiki settorjali 
differenti, billi jkunu kkunsidrati u 
jkompli jibni fuq għodod u inizjattivi 
eżistenti, bħal:
(i) sorveljanza marittima integrata sabiex 
itejjeb l-effettività u l-effiċjenzja permezz 
tal-iskambju ta’ informazzjoni fis-setturi 
u l-fruntieri filwaqt li jkunu kkunsidrati 
kif xieraq is-sistemi eżistenti u dawk 
futuri;
(ii) l-ippjanar spazjali marittimu u l-
ġestjoni integrata taż-żoni kostali;
(iii) l-iżvilupp progressiv ta’ bażi ta’ 
għarfien komprensiva u aċċessibbli ta’ 
kwalità għolja għall-pubbliku dwar il-
baħar li għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni, 
l-użu mill-ġdid u t-tixrid ta’ din id-dejta u 
l-għarfien fost varji gruppi ta’ utenti.
(c) jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi 
marittimi emerġenti u prospettivi f’reġjuni 
kostali b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.
(d) jippromwovi l-protezzjoni tal-ambjent 
marittimu, b’mod partikolari l-
bijodiversità tiegħu u ż-żoni protetti tal-



PE502.260v01-00 32/186 AM\923822MT.doc

MT

baħar bħaż-żoni Natura 2000, u l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi marittimi u kostali u 
sabiex jiddefinixxi ulterjorment il-konfini 
tas-sostenibbiltà tal-attivitajiet tal-
bniedem li jħallu impatt fuq l-ambjent 
marittimu, b’mod partikolari fil-qafas tad-
Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima.

Or. pt

Ara t-test tal-Artikolu 81 f’COM(2011)0804

Emenda 2130
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Titolu 5 – Kapitolu 6 a (ġdid) - Artikolu 79b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79b
Kamp ta’ applikazzjoni u għanijiet 

speċifiċi
L-appoġġ taħt dan il-Kapitolu għandu 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata tal-Unjoni fit-territorji tagħha. 
B’mod partikolari, il-FEMS tipprovdi l-
possibilità ta’:
1. Tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati fl-implimentazzjoni tal-PMI.
L-operazzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli:
a) il-kartografija taż-żoni ta’ attivitajiet 
tas-sajd jew ta’ akkwakultura;
b) l-evalwazzjoni soċjoekonomika tal-
attivitajiet tas-sajd jew tal-akkwakultura;
c) il-parteċipazzjoni fl-istrateġiji ta’ 
djalogu;
d) l-esperimentazzjoni tal-metodi ta’ 
ġestjoni;
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e) il-kooperazzjoni transkonfinali jew 
transnazzjonali bejn organizzazzjonijieti 
tas-sajjieda, inkluż mal-
organizzazzjonijiet li jinstabu fi Stati terzi 
barra mill-Unjoni.
2. Appoġġ tal-implimentazzjoni tal-
ippjanar tal-ispazju marittimu u l-ġestjoni 
integrata taż-żoni kostali, bil-promozzjoni 
ta’:
a) l-istrateġiji reġjonali jew lokali ta’ 
netwerking tal-partijiet interessati;
b) l-azzjonijiet pilota, b’mod partikolari fl-
oqsma tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra 
t-tniġġis u tas-sigurtà tal-baħar;
c) il-promozzjoni tal-protezzjoni tal-
ambjent marittimu, b’mod partikolari l-
bijodiversità tiegħu u ż-żoni marini 
protetti bħal dawk tan-netwerk Natura 
2000;
d) l-għarfien dwar l-ambjent marittimu 
sabiex jiġu stabbiliti programmi ta’ 
monitoraġġ u programmi ta’ 
evalwazzjoni.
3) Minħabba n-natura trasversali tal-
PMI, il-benefiċjarji tal-għajnuna taħt dan 
il-kapitolu jkunu konsorzji komposti minn 
atturi marittimi differenti. Dawn ikunu l-
aktar sajjieda u akkwakulturisti, 
organizzazzjonijiet xjentifiċi, awtoritajiet 
lokali, organizzazzjonijiet professjonali u 
assoċjazzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jinħolqu punti ta’ artikulazzjoni bejn l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura 
u l-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata. Dan ma jqajjimx dubji dwar il-miżuri 
previsti ġestiti direttament mill-Kummissjoni. L-introduzzjoni ta’ kapitolu dwar il-PMI taħt 
ġestjoni kondiviża timmira li ssaħħaħ l-implimentazzjoni tagħha fl-Istati Membri varji 
permezz tal-integrazzjoni ta’ taqsima PMI fil-programmi operattivi.
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Emenda 2131
João Ferreira

Proposta għal regolament
Titolu 5 – kapitolu 6a (ġdid) – Artikolu 79c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79C
Operazzjonijiet eliġibbli

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja 
operazzjonijiet skont l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 81, bħal:
(a) studji;
(b) proġetti, inklużi proġetti ta’ prova u 
proġetti ta’ kooperazzjoni;
Informazzjoni pubblika u l-qsim tal-aħjar 
prattika, kampanji li jqajmu kuxjenza u 
attivitajiet relatati ta’ komunikazzjoni u 
tixrid bħall-kampanji pubbliċitarji, 
avvenimenti, l-iżvilupp u ż-żamma tal-
websajts, pjattaformi għall-partijiet 
interessati, inkluża komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi ta’:
(a) Unjoni sakemm dawn ikunu relatati 
mal-għanijiet ġenerali ta’ dan ir-
Regolament;
(b) konferenzi, seminars u workshops;
(c) skambju tal-aħjar prattiki, attivitajiet 
ta’ koordinazzjoni, inklużi netwerks ta’ 
skambju ta’ informazzjoni u mekkaniżmi 
ta’ tmexxija għall-istrateġiji għall-baċini 
tal-baħar;
(d) l-iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni 
tas-sistemi tal-IT u netwerks li jippermettu 
l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-validazzjoni, 
l-analiżi u l-iskambju ta’ dejta relatata 
mas-sajd, u l-iżvilupp ta’ metodi ta’ teħid 
ta’ kampjuni għall-istess dejta, kif ukoll l-
interkonnessjoni għal sistemi ta’ skambju 
tad-dejta transsettorjali.
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2. Sabiex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu 
żviluppati l-operazzjonijiet transsettorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 81 b), il-FEMS jista’ 
jappoġġja:
(a) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
għodod tekniċi għas-sorveljanza 
marittima integrata, b’mod partikolari 
għall-appoġġ tal-użu, it-tħaddim u ż-
żamma ta’ sistema deċentralizzata għall-
iskambju ta’ informazzjoni fil-qasam 
marittimu (CISE), b’mod partikolari billi 
jkunu magħquda flimkien is-sistemi 
eżistenti u dawk futuri;
(b) l-attivitajiet ta’ koordinazzjoni u 
kooperazzjoni fost l-Istati Membri biex 
jiżviluppaw l-ippjanar spazjali marittimu 
u l-ġestjoni integrata taż-żoni kostali, 
inkluż l-infiq relatat mas-sistemi u l-
prattiki tal-iskambju tad-dejta u attivitajiet 
ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni, it-tfassil u t-
tħaddim ta’ netwerks ta’ esperti, u t-tfassil 
ta’ programm bil-għan ta’ bini tal-
kapaċità għall-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw l-ippjanar spazjali 
marittimu;
(c) l-għodod tekniċi għat-twaqqif u t-
tmexxija ta’ Netwerk Ewropew 
operazzjonali ta’ Informazzjoni u 
Osservazzjoni dwar il-Baħar maħsub biex 
jiffaċilita l-ġbir, l-assemblaġġ, il-kontroll 
tal-kwalità, l-użu mill-ġdid u d-
distribuzzjoni ta’ dejta dwar il-baħar 
permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri involuti 
fin-netwerk.

Or. pt

Ara t-test tal-Artikolu 82 f’COM(2011)0804

Emenda 2132
João Ferreira
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Proposta għal regolament
Kapitolu I - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU I imħassar
Il-Politika Marittima Integrata

Or. pt

Emenda 2133
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80
Kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2 ta’ dan 
ir-Regolament, dan il-Kapitolu għandu 
japplika wkoll għal operazzjonijiet li 
twettqu barra t-territorju tal-Unjoni 
Ewropea.

imħassar

Or. pt

Emenda 2134
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 81
Kamp ta’ applikazzjoni u għanijiet

imħassar
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L-appoġġ taħt dan il-Kapitolu għandu 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata tal-Unjoni. Għandu:
(a) irawwem l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ tmexxija integrata 
tal-affarijiet marittimi u kostali fil-livell 
lokali, reġjonali, nazzjonali, tal-baċini tal-
baħar, tal-UE u internazzjonali, b’mod 
partikolari billi:
(i) jippromwovi azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu lill-Istati Membri u lir-
reġjuni tal-UE biex jiżviluppaw, 
jintroduċu jew jimplimentaw tmexxija 
marittima integrata;
(ii) jippromwovi d-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost l-Istati Membri u 
l-partijiet interessati fir-rigward ta' 
kwistjonijiet tal-baħar u marittimi, anki 
billi jiżviluppa strateġiji għall-baċini tal-
baħar;
(iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-
netwerks ta’ kooperazzjoni transsettorjali, 
inklużi rappreżentanti ta’ awtoritajiet 
pubbliċi, reġjonali u lokali, mill-
industrija, mis-settur tat-turiżmu, ta’ 
partijiet interessati tar-riċerka, ċittadini, 
minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
u l-imsieħba soċjali;
(iv) jippromwovi l-iskambju tal-aqwa 
prattiċi u d-djalogu fil-livell 
internazzjonali, inkluż id-djalogu 
bilaterali mal-pajjiżi terzi mingħajr 
preġudizzju għal arranġamenti oħra jew 
arranġamenti li jista' jkun hemm bejn l-
UE u l-pajjiżi terzi kkonċernati;
(v) iżid il-viżibbiltà ta’ awtoritajiet 
pubbliċi, is-settur privat u l-pubbliku 
ġenerali u jrawwem kuxjenza fosthom 
rigward approċċ integrat lejn l-affarijiet 
marittimi.
(b) jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
inizjattivi transsettorjali li huma ta’ 
benefiċċju reċiproku għas-setturi 
marittimi u/jew il-politiki settorjali 
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differenti, billi jkunu kkunsidrati u 
jkompli jibni fuq għodod u inizjattivi 
eżistenti, bħal:
(i) sorveljanza marittima integrata sabiex 
ittejjeb l-effettività u l-effiċjenzja permezz 
tal-iskambju ta' informazzjoni fis-setturi u 
l-fruntieri filwaqt li jkunu ikkunsidrati kif 
xieraq is-sistemi eżistenti u dawk futuri;
(ii) pjanar spazjali marittimu u ġestjoni 
integrata taż-żoni kostali;
(iii) żvilupp progressiv ta’ bażi ta’ 
għarfien komprensiva u aċċessibbli ta’ 
kwalità għolja għall-pubbliku dwar il-
baħar li għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni, 
l-użu mill-ġdid u t-tixrid ta’ din id-dejta u 
l-għarfien fost varji gruppi ta’ utenti.
(c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi 
marittimi emerġenti u prospettivi f’reġjuni 
kostali b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.
(d) jippromwovi l-protezzjoni tal-ambjent 
marittimu, b’mod partikolari l-
bijodiversità tiegħu u ż-żoni protetti tal-
baħar bħaż-żoni Natura 2000, u l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi marittimi u kostali u 
sabiex jiddefinixxi ulterjorment il-konfini 
tas-sostenibbiltà tal-attivitajiet tal-
bniedem li jħallu impatt fuq l-ambjent 
marittimu, b’mod partikolari fil-qafas tad-
Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima.

Or. pt

Emenda 2135
Dolores García-Hierro Caraballo



AM\923822MT.doc 39/186 PE502.260v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-appoġġ taħt dan il-Kapitolu għandu 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata tal-Unjoni. Għandu:

L-appoġġ taħt dan il-Kapitolu għandu 
jippromwovi u jikkontribwixxi għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Politika 
Marittima Integrata tal-Unjoni. Għandu:

Or. es

Emenda 2136
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt dan il-Kapitolu għandu 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata tal-Unjoni. Għandu:

L-appoġġ taħt dan il-Kapitolu għandu 
jikkontribwixxi biex itejjeb l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-Politika Marittima 
Integrata tal-Unjoni. Għandu:

Or. pt

Emenda 2137
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jippromwovi azzjonijiet li jinkoraġġixxu 
lill-Istati Membri u lir-reġjuni tal-UE biex 
jiżviluppaw, jintroduċu jew jimplimentaw 
tmexxija marittima integrata;

(i) jippromwovi azzjonijiet li jinkoraġġixxu 
lill-Istati Membri u lir-reġjuni tagħhom 
biex jiżviluppaw, jintroduċu jew 
jimplimentaw tmexxija marittima integrata;

Or. pt
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Emenda 2138
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jippromwovi d-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost l-Istati Membri u 
l-partijiet interessati fir-rigward ta' 
kwistjonijiet tal-baħar u marittimi, anki 
billi jiżviluppa strateġiji għall-baċini tal-
baħar;

(ii) jippromwovi d-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost l-Istati Membri u 
l-partijiet interessati fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet tal-baħar u marittimi, anki 
billi jiżviluppa u jimplimenta strateġiji 
integrati għall-baċini tal-baħar, billi jiġi 
kkunsidrat approċċ ibbilanċjat fil-baċini 
kollha tal-baħar kif ukoll il-karatteristiċi 
speċifiċi tal-baċini u s-sottobaċini 
marittimi, u tal-istrateġiji makroreġjonali 
rilevanti, fejn xieraq;

Or. pt

Emenda 2139
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament

Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jippromwovi d-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ u fost l-Istati Membri u 
l-partijiet interessati fir-rigward ta' 
kwistjonijiet tal-baħar u marittimi, anki 
billi jiżviluppa strateġiji għall-baċini tal-
baħar;

ii) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) ;

Or. es
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Emenda 2140
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii a) sabiex jiġu mtejba l-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi ġirien u l-ġestjoni tal-
istokkijiet komuni, għandhom jiġu 
stipulati ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli 
ma' dawn il-pajjiżi; dawn il-ftehimiet ta' 
kooperazzjoni ma għandhomx l-għan li 
jagħtu lill-bastimenti tal-UE d-dritt għas-
sajd, iżda li joħolqu sitwazzjoni fejn l-UE 
tagħti appoġġ finanzjarju u tekniku bl-
għan li twassal lill-pajjiż terz imsieħeb 
biex jimplimenta regoli simili għal dawk 
tal-UE rigward il-ġestjoni sostenibbli;

Or. it

Emenda 2141
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-
netwerks ta’ kooperazzjoni transsettorjali, 
inklużi rappreżentanti ta’ awtoritajiet 
pubbliċi, reġjonali u lokali, mill-industrija, 
mis-settur tat-turiżmu, ta’ partijiet 
interessati tar-riċerka, ċittadini, minn 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
imsieħba soċjali;

(iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-
netwerks ta’ kooperazzjoni transsettorjali, 
inklużi rappreżentanti ta’ awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali, reġjonali u lokali, 
mill-industrija, mis-settur tat-turiżmu, ta’ 
partijiet interessati tar-riċerka, ċittadini, 
minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
l-imsieħba soċjali;

Or. pt
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Emenda 2142
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-netwerks 
ta’ kooperazzjoni transsettorjali, inklużi 
rappreżentanti ta’ awtoritajiet pubbliċi, 
reġjonali u lokali, mill-industrija, mis-
settur tat-turiżmu, ta’ partijiet interessati 
tar-riċerka, ċittadini, minn 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
imsieħba soċjali;

iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-netwerks 
ta’ kooperazzjoni transsettorjali, inklużi 
rappreżentanti ta’ awtoritajiet pubbliċi, 
reġjonali u lokali, mill-industrija, mis-
settur tat-turiżmu, ta’ partijiet interessati 
tar-riċerka, ċittadini, minn 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
imsieħba soċjali, partikolarment fil-
kuntest ta’ strateġiji ta’ baċiri marittimi;

Or. fr

Emenda 2143
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-netwerks 
ta’ kooperazzjoni transsettorjali, inklużi 
rappreżentanti ta’ awtoritajiet pubbliċi, 
reġjonali u lokali, mill-industrija, mis-
settur tat-turiżmu, ta’ partijiet interessati 
tar-riċerka, ċittadini, minn 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
imsieħba soċjali,

iii) jippromwovi l-pjattaformi u n-netwerks 
ta’ kooperazzjoni transsettorjali, inklużi 
rappreżentanti ta’ awtoritajiet pubbliċi, 
reġjonali u lokali, mill-industrija, mis-
settur tat-turiżmu, ta’ partijiet interessati 
tar-riċerka, ċittadini, minn 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
imsieħba soċjali, b'mod partikolari fil-
qafas tal-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar;

Or. it

Emenda 2144
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) jippromwovi l-iskambju tal-aqwa 
prattiċi u d-djalogu fil-livell 
internazzjonali, inkluż id-djalogu bilaterali 
mal-pajjiżi terzi mingħajr preġudizzju għal 
arranġamenti oħra jew arranġamenti li jista' 
jkun hemm bejn l-UE u l-pajjiżi terzi 
kkonċernati;

(iv) jippromwovi l-iskambju tal-aqwa 
prattiċi u d-djalogu fil-livell 
internazzjonali, inkluż id-djalogu bilaterali 
mal-pajjiżi terzi, waqt li jikkunsidra l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) u l-
konvenzjonijiet internazzjonali eżistenti 
rilevanti bbażati fuq UNCLOS, mingħajr 
preġudizzju għal arranġamenti oħra jew 
arranġamenti li jista' jkun hemm bejn l-UE 
u l-pajjiżi terzi kkonċernati; dan id-djalogu 
għandu jinkludi, kif xieraq, 
diskussjonijiet effettivi dwar ir-
ratifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
UNCLOS;

Or. en

Emenda 2145
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
inizjattivi transsettorjali li huma ta’ 
benefiċċju reċiproku għas-setturi marittimi 
u/jew il-politiki settorjali differenti, billi 
jkunu kkunsidrati u jkompli jibni fuq 
għodod u inizjattivi eżistenti, bħal:

b) jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
inizjattivi transsettorjali li huma ta’ 
benefiċċju reċiproku għas-setturi tal-baħar 
u/jew il-politiki settorjali differenti, billi 
jkunu kkunsidrati u jkompli jibni fuq 
għodod u inizjattivi eżistenti, bħal:

Or. es

Emenda 2146
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) sorveljanza marittima integrata sabiex 
ittejjeb l-effettività u l-effiċjenzja permezz 
tal-iskambju ta' informazzjoni fis-setturi u 
l-fruntieri filwaqt li jkunu ikkunsidrati kif 
xieraq is-sistemi eżistenti u dawk futuri;

(i) sorveljanza marittima integrata sabiex 
ittejjeb l-użu sikur u sostenibbli tal-ispazju 
marittimu, permezz tal-effettività u l-
effiċjenzja mtejba permezz tal-iskambju ta' 
informazzjoni fis-setturi u l-fruntieri 
filwaqt li jkunu kkunsidrati kif xieraq is-
sistemi u l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
eżistenti u dawk futuri;

Or. pt

Emenda 2147
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) sorveljanza marittima integrata sabiex 
ittejjeb l-effettività u l-effiċjenzja permezz 
tal-iskambju ta' informazzjoni fis-setturi u 
l-fruntieri filwaqt li jkunu ikkunsidrati kif 
xieraq is-sistemi eżistenti u dawk futuri;

i) sorveljanza marittima integrata sabiex 
ittejjeb is-sigurtà, l-effettività u l-
effiċjenzja permezz tal-iskambju ta' 
informazzjoni fis-setturi u l-fruntieri 
filwaqt li jkunu kkunsidrati kif xieraq il-
mekkaniżmi u s-sistemi ta’ kooperazzjoni 
eżistenti u dawk futuri; jippromwovi l-
aħjar użu tal-programmi eżistenti fl-
Unjoni u l-Istati Membri biex itejjeb r-
riżorsi eżistenti, jibni fuq is-sinerġija 
eżistenti u jevita d-dupplikazzjoni tal-
isforzi;

Or. es

Emenda 2148
Ian Hudghton
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Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pjanar spazjali marittimu u ġestjoni 
integrata taż-żoni kostali;

imħassar

Or. en

Emenda 2149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) żvilupp progressiv ta’ bażi ta’ għarfien 
komprensiva u aċċessibbli ta’ kwalità 
għolja għall-pubbliku dwar il-baħar li 
għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni, l-użu 
mill-ġdid u t-tixrid ta’ din id-dejta u l-
għarfien fost varji gruppi ta’ utenti.

(iii) żvilupp progressiv ta’ bażi ta’ dejta ta’ 
għarfien komprensiva u aċċessibbli ta’ 
kwalità għolja għall-pubbliku dwar il-baħar 
li għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni, l-użu 
mill-ġdid u t-tixrid ta’ din id-dejta u l-
għarfien fost varji gruppi ta’ utenti, b’hekk 
tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi; tali 
rikors għandu jsir kull meta jkun 
possibbli għall-programmi eżistenti fil-
livell tal-Istati Membri u l-Unjoni 
Ewropea;

Or. pt

Emenda 2150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) żvilupp progressiv ta’ bażi ta’ għarfien 
komprensiva u aċċessibbli ta’ kwalità 
għolja għall-pubbliku dwar il-baħar li 
għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni, l-użu 

(iii) żvilupp progressiv ta’ bażi ta’ għarfien 
komprensiva u aċċessibbli ta’ kwalità 
għolja għall-pubbliku dwar il-baħar li 
għandha tnaqqas id-duplikazzjoni, 
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mill-ġdid u t-tixrid ta’ din id-dejta u l-
għarfien fost varji gruppi ta’ utenti.

tiffaċilita l-kondiviżjoni, l-użu mill-ġdid u 
t-tixrid ta’ din id-dejta u l-għarfien fost 
varji gruppi ta’ utenti.

Or. el

Emenda 2151
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jippromwovi t-titjib tal-kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri prinċipalment bl-
iskambju ta’ informazzjoni u l-aqwa 
prattiki fost il-funzjonijiet varji tal-
gwardja kostali bl-għan li jintlaħqu 
ekonomiji ta’ skala u benefiċċji għall-
Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għaż-żieda fil-kollaborazzjoni 
jew l-integrazzjoni bejn il-funzjonijiet 
differenti tal-gwardja kostali bil-ħsieb li 
tinħoloq Gwardja Kostali Ewropea.

Or. en

Emenda 2152
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi marittimi 
emerġenti u prospettivi f’reġjuni kostali 
b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.

(c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi 
marittimi, kif ukoll f’żoni kostali, gżejjer u 
r-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni 
Ewropea b’kumplimentarjetà mal-
attivitajiet settorjali u nazzjonali stabbiliti.
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Or. pt

Emenda 2153
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi marittimi 
emerġenti u prospettivi f’reġjuni kostali 
b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.

(c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi marittimi 
emerġenti u prospettivi f’reġjuni kostali, 
insulari u l-aktar imbiegħda fl-Unjoni 
b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.

Or. el

Emenda 2154
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) jippromwovi l-kapital uman fis-settur 
marittimu, partikolarment billi 
jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni u l-iskambji 
fil-qasam tat-taħriġ;

Or. fr

Emenda 2155
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jippromwovi l-protezzjoni tal-ambjent 
marittimu, b'mod partikolari l-bijodiversità 
tiegħu u ż-żoni protetti tal-baħar bħaż-żoni 
Natura 2000, u l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
marittimi u kostali, u sabiex jiddefinixxi 
ulterjorment il-konfini tas-sostenibbilità 
tal-attivitajiet tal-bniedem li jħallu impatt 
fuq l-ambjent marittimu, b'mod 
partikolari fil-qafas tad-Direttiva Qafas 
tal-Istrateġija Marittima.

(d) jippromwovi l-protezzjoni tal-ambjent 
marittimu, b'mod partikolari l-bijodiversità 
tiegħu u ż-żoni protetti tal-baħar bħaż-żoni 
Natura 2000, u l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
marittimi u kostali, billi jiġi implimentat l-
approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi, 
b'referenza għal ġestjoni tal-attivitajiet tal-
bniedem li tkun konformi mal-għan ta' 
stat ekoloġiku tajjeb kif stipulat mid-
Direttiva Qafas tal-Istrateġija Marittima.

Or. it

Emenda 2156
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82 imħassar
Operazzjonijiet eliġibbli

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja 
operazzjonijiet skont l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 81, bħal:
(a) studji;
(b) proġetti, inkluż proġetti ta' prova u 
proġetti ta' kooperazzjoni;
(c) informazzjoni pubblika u l-qsim tal-
aħjar prattika, kampanji li jqajmu 
kuxjenza u attivitajiet relatati ta' 
komunikazzjoni u tixrid bħall-kampanji 
pubbliċitarji, avvenimenti, l-iżvilupp u ż-
żamma tal-websajts, pjattaformi għall-
partijiet interessati, inkluż 
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm 
dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament;
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(d) konferenzi, seminars u workshops;
(e) skambju tal-aħjar prattiki, attivitajiet 
ta’ koordinazzjoni, inklużi netwerks ta’ 
skambju ta’ informazzjoni u mekkaniżmi 
ta’ tmexxija għall-istrateġiji għall-baċini 
tal-baħar;
(f) l-iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni 
tas-sistemi tal-IT u netwerks li jippermettu 
l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-validazzjoni, 
l-analiżi u l-iskambju ta’ metodi ta’ 
kampjunar u l-iskambju tagħhom għal 
dejta relatata mas-sajd kif ukoll bħala 
interkonnessjoni għal sistemi ta’ skambju 
tad-dejta transsettorjali;
2. Sabiex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu 
żviluppati l-operazzjonijiet transsettorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 81 b), il-FEMS jista’ 
jappoġġja:
(a) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
għodod tekniċi għas-sorveljanza 
marittima integrata, b'mod partikolari 
għall-appoġġ tal-użu, it-tħaddim u ż-
żamma ta' sistema deċentralizzata għall-
iskambju ta' informazzjoni fil-qasam 
marittimu (Common Information Sharing 
Environment - CISE), b'mod partikolari 
billi jkunu magħquda flimkien is-sistemi 
eżistenti u dawk futuri;
(b) l-attivitajiet ta’ koordinazzjoni u 
kooperazzjoni fost l-Istati Membri biex 
jiżviluppaw l-ippjanar spazjali marittimu 
u l-ġestjoni integrata taż-żoni kostali, 
inkluż l-infiq relatat mas-sistemi u l-
prattiki tal-iskambju tad-dejta u attivitajiet 
ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni, it-tfassil u t-
tħaddim ta’ netwerks ta’ esperti, u t-tfassil 
ta’ programm bil-għan ta’ bini tal-
kapaċità għall-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw pjanar spazjali marittimu;
(c) l-għodod tekniċi għat-twaqqif u t-
tmexxija ta’ Netwerk Ewropew 
operazzjonali ta’ Informazzjoni u 
Osservazzjoni dwar il-Baħar maħsub biex 
jiffaċilita l-ġbir, l-assemblaġġ, il-kontroll 
tal-kwalità, l-użu mill-ġdid u d-
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distribuzzjoni ta’ dejta dwar il-baħar 
permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri involuti 
fin-netwerk.

Or. pt

Emenda 2157
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) studji; a) studji, proġetti, inklużi proġetti pilota

Or. es

Emenda 2158
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proġetti, inkluż proġetti ta' prova u 
proġetti ta' kooperazzjoni;

(b) proġetti, mit-tfassil sal-
implimentazzjoni, inkluż proġetti ta’ prova 
u proġetti ta’ kooperazzjoni nazzjonali u 
transkonfinali;

Or. pt

Emenda 2159
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) proġetti, inkluż proġetti ta' prova u 
proġetti ta' kooperazzjoni;

b) skambju ta’ prattiki tajbin, attivitajiet 
ta’ koordinazzjoni, bħal netwerks għall-
qsim ta’ informazzjoni u mekkaniżmi li 
jirregolaw l-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar

Or. es

Emenda 2160
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni pubblika u l-qsim tal-
aħjar prattika, kampanji li jqajmu kuxjenza 
u attivitajiet relatati ta' komunikazzjoni u 
tixrid bħall-kampanji pubbliċitarji, 
avvenimenti, l-iżvilupp u ż-żamma tal-
websajts, pjattaformi għall-partijiet 
interessati, inkluż komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni sakemm dawn ikunu relatati mal-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament;

(c) informazzjoni pubblika u l-qsim tal-
aħjar prattika u tal-programmi Ewropej ta’ 
riċerka effettivi rilevanti, kampanji li 
jqajmu kuxjenza u attivitajiet relatati ta’ 
komunikazzjoni u tixrid bħall-kampanji 
pubbliċitarji, avvenimenti, l-iżvilupp u ż-
żamma tal-websajts, pjattaformi għall-
partijiet interessati, inkluż komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni sakemm dawn ikunu relatati mal-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament;

Or. el

Emenda 2161
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konferenzi, seminars u workshops; (d) konferenzi, seminars, forums u 
workshops;
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Or. pt

Emenda 2162
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) skambju tal-aħjar prattiki, attivitajiet ta’ 
koordinazzjoni, inklużi netwerks ta’ 
skambju ta’ informazzjoni u mekkaniżmi 
ta’ tmexxija għall-istrateġiji għall-baċini 
tal-baħar;

(e) skambju tal-aħjar prattiki, attivitajiet ta’ 
koordinazzjoni, inklużi netwerks ta’ 
skambju ta’ informazzjoni u appoġġ għall-
iżvilupp ta’ strateġiji għall-baċini tal-baħar;

Or. pt

Emenda 2163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) skambju tal-aħjar prattiki, attivitajiet ta’ 
koordinazzjoni, inklużi netwerks ta’ 
skambju ta’ informazzjoni u mekkaniżmi 
ta’ tmexxija għall-istrateġiji għall-baċini 
tal-baħar;

(e) skambju tal-aħjar prattiki, attivitajiet ta’ 
koordinazzjoni, inklużi netwerks ta’ 
skambju ta’ informazzjoni u l-appoġġ 
għall-iżvilupp ta’ strateġiji għall-baċini tal-
baħar;

Or. el

Emenda 2164
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni 
tas-sistemi tal-IT u netwerks li jippermettu 
l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-validazzjoni, 
l-analiżi u l-iskambju ta’ metodi ta’ 
kampjunar u l-iskambju tagħhom għal dejta 
relatata mas-sajd kif ukoll bħala 
interkonnessjoni għal sistemi ta’ skambju 
tad-dejta transsettorjali;

(f) l-iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni 
tas-sistemi tal-IT u netwerks li jippermettu 
l-ġbir, l-amministrazzjoni, il-validazzjoni, 
l-analiżi u l-iskambju ta’ metodi ta’ 
kampjunar u l-iskambju tagħhom għal dejta 
kif ukoll bħala interkonnessjoni għal 
sistemi ta’ skambju tad-dejta 
transsettorjali;

Or. pt

Emenda 2165
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) proġetti ta’ taħriġ għall-iżvilupp tal-
għarfien, il-kwalifikazzjoni professjonali 
u operazzjonijiet li jappoġġjaw l-iżvilupp 
tal-impjiegi fil-qasam marittimu

Or. it

Emenda 2166
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) għajnuna teknika skont l-Artikolu 51 
tar-Regolament li jibbaża fuq id-
dispożizzjonijiet komuni.

Or. fr
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Emenda 2167
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) l-għoti/l-identifikazzjoni ta' strumenti 
xierqa għall-istrateġija integrata għall-
immaniġġjar tal-ilmijiet kostali, għall-
ippjanar spazjali marittimu u għall-
immaniġġjar tar-riżorsi komuni maqsuma 
relatati mal-baċiri

Or. it

Emenda 2168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu 
żviluppati l-operazzjonijiet transsettorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 81 b), il-FEMS jista’ 
jappoġġja:

2. Sabiex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu 
żviluppati l-operazzjonijiet transkonfinali 
u transsettorjali stabbiliti fl-Artikolu 81 b) 
u ba), il-FEMS jista’ jappoġġja:

Or. el

Emenda 2169
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu 2. Sabiex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu 



AM\923822MT.doc 55/186 PE502.260v01-00

MT

żviluppati l-operazzjonijiet transsettorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 81 b), il-FEMS jista’ 
jappoġġja:

żviluppati l-operazzjonijiet transkonfinali 
u transsettorjali stabbiliti fl-Artikolu 81 b), 
il-FEMS jista’ jappoġġja:

Or. pt

Emenda 2170
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-attivitajiet ta' koordinazzjoni u 
kooperazzjoni fost l-Istati Membri biex 
jiżviluppaw l-ippjanar spazjali marittimu u 
l-ġestjoni integrata taż-żoni kostali, inkluż 
l-infiq relatat mas-sistemi u l-prattiki tal-
iskambju tad-dejta u attivitajiet ta' 
monitoraġġ, evalwazzjoni, it-tfassil u t-
tħaddim ta' netwerks ta' esperti, u t-tfassil 
ta' programm bil-għan ta' bini tal-kapaċità 
għall-Istati Membri sabiex jimplimentaw 
pjanar spazjali marittimu;

(b) l-attivitajiet ta' koordinazzjoni u 
kooperazzjoni fost l-Istati Membri, u jekk 
ikun il-każ, fost Stati Membri u reġjuni, 
biex jiżviluppaw l-ippjanar spazjali 
marittimu u l-istrateġija integrata għall-
immaniġġjar tal-ilmijiet kostali, inkluż l-
infiq relatat mas-sistemi u l-prattiki tal-
iskambju tad-dejta u attivitajiet ta' 
monitoraġġ, evalwazzjoni, it-tfassil u t-
tħaddim ta' netwerks ta' esperti, u t-tfassil 
ta' programm bil-għan ta' bini tal-kapaċità 
għall-Istati Membri sabiex jimplimentaw 
pjanar spazjali marittimu;

Or. it

Emenda 2171
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għodod tekniċi għat-twaqqif u t-
tmexxija ta’ Netwerk Ewropew 
operazzjonali ta’ Informazzjoni u 
Osservazzjoni dwar il-Baħar maħsub biex 
jiffaċilita l-ġbir, l-assemblaġġ, il-kontroll 

(c) l-għodod tekniċi għat-twaqqif u t-
tmexxija ta’ Netwerk Ewropew 
operazzjonali ta’ Informazzjoni u 
Osservazzjoni dwar il-Baħar maħsub biex 
jiffaċilita l-ġbir, l-akkwist, l-assemblaġġ, 
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tal-kwalità, l-użu mill-ġdid u d-
distribuzzjoni ta’ dejta dwar il-baħar 
permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri involuti 
fin-netwerk.

il-kontroll tal-kwalità, l-użu mill-ġdid u d-
distribuzzjoni ta’ dejta u għarfien dwar il-
baħar permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri involuti 
fin-netwerk.

Or. pt

Emenda 2172
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-għodod tekniċi għat-twaqqif u t-
tmexxija ta’ Netwerk Ewropew 
operazzjonali ta’ Informazzjoni u 
Osservazzjoni dwar il-Baħar maħsub biex 
jiffaċilita l-ġbir, l-assemblaġġ, il-kontroll 
tal-kwalità, l-użu mill-ġdid u d-
distribuzzjoni ta’ dejta dwar il-baħar 
permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri involuti 
fin-netwerk.

c) l-għodod tekniċi għall-istabbiliment u t-
tħaddim ta’ Netwerk Ewropew operattiv 
ta’ Osservazzjoni u Informazzjoni dwar il-
Baħar maħsub biex jiffaċilita l-ġbir, il-
kisba, l-assemblaġġ, il-kontroll tal-kwalità, 
l-użu mill-ġdid u d-distribuzzjoni ta’ dejta 
u l-għarfien dwar il-baħar permezz ta’ 
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
Istati Membri involuti fin-netwerk.

Or. fr

Emenda 2173
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) parir xjentifiku fil-kuntest tal-PKS; (a) il-ġbir, il-ġestjoni u t-tixrid ta’ parir 
xjentifiku fil-kuntest tal-PKS;

Or. en
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Emenda 2174
Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri speċifiċi ta' kontroll u ta' 
infurzar fil-kuntest tal-PKS;

(b) miżuri speċifiċi ta' kontroll u ta' 
infurzar fil-kuntest tal-PKS, inkluzi wkoll 
spezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol

Or. it

Emenda 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) kontribuzzjonijiet volontarji għall-
organizzazzjonijiet internazzjonali;

c) kontribuzzjonijiet volontarji għall-
organizzazzjonijiet internazzjonali; il-
kontribuzzjonijiet volontarji u obbligatorji 
għall-RFMO għandhom jiġu ffinanzjati 
bl-użu tal-istess kriterji stabbiliti fil-qafas 
finanzjarju komuni.

Or. es

Emenda 2176
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) intelliġenza tas-suq; (e) intelliġenza tas-suq; inkluż it-twaqqif 
ta’ swieq elettroniċi
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Or. en

Emenda 2177
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84a
Miżuri ta’ konservazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
effiċjenti tal-miżuri ta' konservazzjoni 
skont l-Artikoli 17 u 21 tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd] il-
FEMS jista’ jappoġġja inizjattivi meħuda 
mill-Istati Membri sabiex jikkooperaw u 
jimplimentaw miżuri komuni għall-ilħuq 
ta’ objettivi u miri li dwarhom intlaħaq 
ftehim skont il-pjanijiet pluriennali 
stabbiliti skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd];

Or. en

Emenda 2178
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-provvista ta’ 
riżultati xjentifiċi, b’mod partikolari 
proġetti ta’ riċerka applikata marbuta 
direttament mal-provvista ta’ opinjonijiet u 
pariri xjentifiċi, għall-iskop ta’ 
deċiżjonijiet sodi u effiċjenti dwar il-
ġestjoni tas-sajd fil-kuntest tal-PKS.

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-provvista 
ta’ riżultati xjentifiċi, b’mod partikolari 
proġetti ta’ riċerka applikata marbuta 
direttament mal-provvista ta’ opinjonijiet u 
pariri xjentifiċi, għall-iskop ta’ 
deċiżjonijiet sodi u effiċjenti dwar il-
ġestjoni tas-sajd fil-kuntest tal-PKS.
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Or. pt

Emenda 2179
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) studji u proġetti pilota meħtieġa għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-PKS, 
inkluż dwar tipi alternattivi ta’ tekniki ta’ 
ġestjoni tas-sajd sostenibbli;

(a) studji u proġetti pilota meħtieġa għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-PKS, 
inkluż dwar tipi alternattivi ta’ tekniki ta’ 
ġestjoni tas-sajd sostenibbli u tal-
akkwakultura;

Or. pt

Emenda 2180
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) studji u proġetti pilota meħtieġa għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-PKS, 
inkluż dwar tipi alternattivi ta’ tekniki ta’ 
ġestjoni tas-sajd sostenibbli;

a) studji u proġetti pilota meħtieġa għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-PKS, l-
aktar dwar tipi alternattivi ta’ tekniki ta’ 
ġestjoni tas-sajd sostenibbli, inkluż fi ħdan 
il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali;

Or. fr

Emenda 2181
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) studji meħtieġa għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-PKS f’żoni 
bijoġeografikament sensittivi .

Or. pt

Emenda 2182
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-parteċipazzjoni ta’ esperti fil-laqgħat 
dwar kwistjonijiet xjentifiċi u tekniċi fil-
qasam tas-sajd u gruppi ta’ ħidma esperti 
kif ukoll f’korpi konsultattivi 
internazzjonali u f’laqgħat fejn tkun 
meħtieġa l-kontribuzzjoni tal-esperti dwar 
is-sajd;

(c) il-parteċipazzjoni ta’ esperti fil-laqgħat 
dwar kwistjonijiet xjentifiċi u tekniċi fil-
qasam tas-sajd u gruppi ta’ ħidma esperti 
kif ukoll f’korpi konsultattivi 
internazzjonali u f’laqgħat fejn tkun 
meħtieġa l-kontribuzzjoni tal-esperti dwar 
is-sajd u l-akkwakultura;

Or. pt

Emenda 2183
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-finanzjament tal-bastiment tar-
riċerka li jkun qed iwettaq programmi ta' 
riċerka xjentifika f'żoni barra mill-UE 
fejn l-UE qiegħda topera skont ftehimiet 
dwar is-sajd;

Or. en
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Emenda 2184
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fil-qasam tal-ġbir tad-dejta, 
inkluż il-ħolqien u t-tmexxija ta’ databases 
reġjonalizzati għall-ħżin, il-ġestjoni u l-użu 
tad-dejta li minnhom tibbenifika l-
kooperazzjoni reġjonali u li jtejbu l-
attivitajiet tal-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta, kif 
ukoll il-kompetenzi xjentifiċi b’appoġġ 
għall-ġestjoni tas-sajd.

(e) l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fil-qasam tal-ġbir tad-dejta, 
inkluż id-diversi partijiet interessati 
reġjonali u inkluż il-ħolqien u t-tmexxija 
ta’ databases reġjonalizzati għall-ħżin, il-
ġestjoni u l-użu tad-dejta li minnhom 
tibbenifika l-kooperazzjoni reġjonali u li 
jtejbu l-attivitajiet tal-ġbir u l-ġestjoni tad-
dejta, kif ukoll il-kompetenzi xjentifiċi 
b’appoġġ għall-ġestjoni tas-sajd.

Or. pt

Emenda 2185
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) it-twaqqif ta’ swieq elettroniċi sabiex 
jikkoordinaw aħjar l-informazzjoni bejn l-
operaturi u l-proċessuri tas-suq.

Or. en

Emenda 2186
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xiri konġunt minn bosta Stati 
Membri li jappartjenu għall-istess żona 
ġeografika, ta’ bastimenti, inġenji tal-ajru u 
ħelikopters ta’ sorveljanza, sakemm dawn 
jintużaw mill-inqas 60 % tad-drabi għall-
kontroll tas-sajd;

(a) ix-xiri konġunt minn bosta Stati 
Membri li jappartjenu għall-istess żona 
ġeografika, ta’ bastimenti, inġenji tal-ajru u 
ħelikopters ta’ sorveljanza, sakemm dawn 
jintużaw għall-kontroll tas-sajd mill-inqas 
60 % tad-drabi kollha li jintuża t-tagħmir, 
ikkalkolat fuq bażi annwali;

Or. pt

Emenda 2187
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) in-nefqa marbuta mal-valutazzjoni u l-
iżvilupp ta' teknoloġiji ta' kontroll ġodda;

b) in-nefqa marbuta mal-valutazzjoni u l-
iżvilupp ta' teknoloġiji ta' kontroll ġodda 
kif ukoll ta’ proċessi għall-iskambju ta’ 
dejta bejn l-awtoritajiet u l-korpi 
responsabbli rigward is-sigurtà, is-
salvataġġ u l-kontroll fl-ambitu tal-Unjoni 
Ewropea;

Or. es

Emenda 2188
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kunsilli konsultattivi Kunsilli u kumitati konsultattivi

Or. es
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Emenda 2189
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kunsilli Konsultattivi Kunsilli Konsultattivi u l-
organizzazzjonijiet relatati ma’ sajd fuq 
skala żgħira li huma lesti li jaqsmu r-
responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-
PKS

Or. pt

Emenda 2190
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-ispejjeż 
operazzjonali tal-Kunsilli Konsultattivi 
stabbiliti mill-Artikolu 52 tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd].

1. Il-FEMS jappoġġja l-ispejjeż 
operazzjonali u tal-għarfien tal-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali stabbiliti mill-
Artikolu 52 tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jissaħħaħ ir-rwol tal-Kunsilli Konsultattivi u biex jiġi żgurat l-iżvilupp uniformi tad-
diversi Kunsilli, huwa essenzjali li jiġi żgurat il-baġit operattiv tagħhom.

Emenda 2191
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-ispejjeż 
operazzjonali tal-Kunsilli Konsultattivi 
stabbiliti mill-Artikolu 52 tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd].

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ispejjeż 
operazzjonali tal-Kumitat Konsultattiv 
dwar is-Sajd u l-Akkwakultura u  tal-
Kunsilli Konsultattivi stabbiliti mill-
Artikolu 52 tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd], kif ukoll ta’ 
kumitat u/jew kunsill konsultattiv dwar is-
swieq, il-kummerċ u l-industrija.

Or. es

Emenda 2192
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-ispejjeż 
operazzjonali tal-Kunsilli Konsultattivi 
stabbiliti mill-Artikolu 52 tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd].

1. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ispejjeż 
operazzjonali tal-Kunsilli Konsultattivi 
stabbiliti mill-Artikolu 52 tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd], sabiex 
jiżgura l-implimentazzjoni sħiħa u 
effettiva tal-kompiti tagħhom.

Or. pt

Emenda 2193
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-FEMS jista’ jgħin biex ikun hemm 
appoġġ għall-ispejjeż operazzjonali tal-
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Kunsilli Konsultattivi Reġjonali (RACs) li 
jippromwovu l-involviment u l-
parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-
sajjieda, l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi u l-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili;

Or. pt

Emenda 2194
Pat the Cope Gallagher

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-FEMS għandu jappoġġja l-ispejjeż 
operattivi, tekniċi u xjentifiċi assoċjati 
mat-twettiq ta’ studji  sabiex jissaħħu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsilli 
Konsultattivi kif stabbilit bl-Artikolu 52 
tar-[Regolament (UE) Nru dwar Politika 
Komuni tas-Sajd]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza vitali li jkun disponibbli finanzjament dirett adegwat għall-
funzjonament effettiv tal-Kunsilli Konsultattivi kemm għal finijiet amministrattivi kif ukoll 
għall-kummissjonar ta’ rapporti tekniċi u xjentifiċi.

Emenda 2195
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kunsill Konsultattiv li jkollu personalità 
ġuridika jista’ japplika għal appoġġ tal-

2. Kunsill u/jew Kumitat Konsultattiv li 
jkollu personalità ġuridika jista’ japplika 
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Unjoni bħala korp li jsegwi għan ta’ 
interess Ewropew ġenerali.

għal appoġġ tal-Unjoni bħala korp li jsegwi 
għan ta’ interess Ewropew ġenerali.

Or. es

Emenda 2196
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-gruppi tas-
sajjieda, l-organizzazzjonijiet 
professjonali u l-NGOs relatati mas-sajd 
fuq skala żgħira, fir-rigward tal-
koordinazzjoni, il-preparazzjoni u l-
parteċipazzjoni tagħhom fil-kunsilli 
konsultattivi.

Or. pt

Emenda 2197
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-FEMS jista’ jappoġġja l-iżvilupp u t-
tixrid tal-għarfien dwar is-suq għal prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 49 tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

Il-FEMS jista’ jappoġġja l-iżvilupp u t-
tixrid tal-għarfien dwar is-suq għal prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 49 tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura], 
inkluż it-twaqqif ta’ swieq elettroniċi 
sabiex ikun hemm koordinazzjoni aħjar 
tal-informazzjoni bejn l-operaturi u l-
proċessuri tas-suq;
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Or. en

Emenda 2198
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-implimentazzjoni tal-ftehimiet tas-
sajd sostenibbli u l-parteċipazzjoni tal-
Unjoni fl-organizzazzjonijiet ta’ ġestjoni 
tas-sajd reġjonali;

(b) it-tħejjija, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-ftehimiet tas-sajd 
sostenibbli u l-parteċipazzjoni tal-Unjoni 
fl-organizzazzjonijiet ta’ ġestjoni tas-sajd 
reġjonali; il-miżuri inkwistjoni jikkonsistu 
minn studji, laqgħat, l-involviment tal-
esperti, l-ispejjeż ta’ persunal temporanju, 
l-attivitajiet ta’ informazzjoni u 
kwalunkwe spejjeż oħra amministrattivi 
jew spejjeż li jirriżultaw mill-assistenza 
xjentifika jew teknika mill-Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għal-limitu massimu ta’ 5 % tal-
ammont totali tal-programm operazzjonali, 
fuq inizjattiva ta’ Stat Membru il-FEMS 
jista’ jappoġġja:

1. Soġġett għal-limitu massimu ta’ 6 % tal-
ammont totali tal-programm operazzjonali, 
fuq inizjattiva ta’ Stat Membru, il-FEMS 
jista’ jappoġġja:

Or. pt

Emenda 2200
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-twaqqif ta’ netwerks nazzjonali 
mmirati lejn it-tixrid tal-informazzjoni, il-
bini tal-kapaċità, l-iskambju tal-aqwa 
prattiċi u l-appoġġ għall-kooperazzjoni 
bejn il-FLAGs fit-territorju tagħhom.

(b) it-twaqqif ta’ netwerks nazzjonali 
mmirati lejn it-tixrid tal-informazzjoni, il-
bini tal-kapaċità, l-iskambju tal-aqwa 
prattiki u l-appoġġ għall-kooperazzjoni 
bejn il-FLAGs.

Or. pl

Emenda 2201
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ispejjeż tal-korp ta' ċertifikazzjoni ma 
għandhomx ikunu eliġibbli fil-kuntest tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. pl

Emenda 2202
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ispejjeż tal-korp ta' ċertifikazzjoni ma 
għandhomx ikunu eliġibbli fil-kuntest tal-
paragrafu 1.

3. L-ispejjeż tal-korp ta’ ċertifikazzjoni 
għandhom ikunu eliġibbli fil-kuntest tal-
paragrafu 1.

Or. pt
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Emenda 2203
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata minima tal-kontribuzzjoni tal-
FEMS għandha tkun ta’ 20 %.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa żball ikkonfermat mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-frażi ma tinftiehemx.

Emenda 2204
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-rata minima tal-kontribuzzjoni tal-
FEMS għandha tkun 20 %.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

ħassar – żball minn COM

Emenda 2205
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 100 % tal-infiq pubbliku eliġibbli 
għall-appoġġ taħt l-għajnuna għall-ħżin 
imsemmija fl-Artikolu 70;

imħassar

Or. en

Emenda 2206
Julie Girling, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 100 % tal-infiq pubbliku eliġibbli 
għall-appoġġ taħt l-għajnuna għall-ħżin 
imsemmija fl-Artikolu 70;

imħassar

Or. en

Emenda 2207
Pat the Cope Gallagher

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 100 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ taħt l-għajnuna għall-ħżin 
imsemmija fl-Artikolu 70;

(a) 100 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għat-
tħejjija tal-pjanijiet tal-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 69 u 100 % tal-infiq pubbliku 
eliġibbli għall-appoġġ taħt l-għajnuna 
għall-ħżin imsemmija fl-Artikolu 70;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni huma komponent ewlieni tal-PKS 
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riformata u jeħtieġ li jkunu appoġġjati direttament f’livell ta’ 100 % sabiex jiġu żgurati 
“kundizzjonijiet ekwi” għall-Organizzazzjonijiet ta’ Produtturi kollha fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 2208
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 50 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ imsemmi fl-Artikolu 78(2)(e);

(c) 50 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ imsemmi fl-Artikoli 33(A), 33(B), 
39(2) u 78(2)(e);

Or. pt

Emenda 2209
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) 50 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ imsemmi fl-Artikolu 78(2)(e);

c) 50 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ imsemmi fl-Artikolu 39(2) u 
78(2)(e);

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’koerenza mal-emenda tal-Artikolu 39(2) li tinkludi l-possibbiltà taʹ finanzjament tat-tibdil 
tal-magni taħt ċerti kriterji.

Emenda 2210
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) 75 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
għall-għajnuniet ikkunsidrati fl-Artikolu 
33a, 33b u 33c.

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’korrispondenza mal-ħolqien tal-Artikoli l-ġodda li jippermettu l-finanzjament tal-iskreppjar 
u l-waqfien temporali, importanti ħafna biex jippermettu l-aġġustament tal-flotta u tal-isforz 
tas-sajd għar-riżorsi disponibbli, u bl-Artikolu 33 l-ġdid dwar avvenimenti eċċezzjonali.

Emenda 2211
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 80 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ imsemmi fl-Artikolu 78(2)(a) sa 
(d) u (f) sa (j);

(d) 90 % tal-infiq pubbliku eliġibbli għall-
appoġġ imsemmi fl-Artikolu 78(2)(a) sa 
(d) u (f) sa (j);

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-rata massima tal-kontribuzzjoni tal-FEMS fir-rigward tal-attivitajiet ta’ kontroll 
m’għandhiex tkun inqas minn dik li attwalment hija stipulata fir-regolament li jistabbilixxi l-
miżuri finanzjarji għall-PKS.

Emenda 2212
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 65 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79.

(e) 80 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-riforma għaddejja tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) tinvolvi talbiet ferm akbar f’termini 
ta’ ġbir ta’ dejta, għalhekk huwa essenzjali li tiżdied ir-rata ta’ kofinanzjament għal din il-
miżura ta’ monitoraġġ tal-PKS.

Emenda 2213
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 65 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79.

(e) 80 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-rata massima tal-kontribuzzjoni tal-FEMS fir-rigward tal-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta 
għandha tirrifletti l-importanza akbar ta’ dawn l-attivitajiet fil-PKS tal-futur.

Emenda 2214
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) 65 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79.

e) 80 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79.



PE502.260v01-00 74/186 AM\923822MT.doc

MT

Or. es

Emenda 2215
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) 75 % tal-infiq eliġibbli għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 79B.

Or. pt

Emenda 2216
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) żieda ta’ 10 punti perċentwali, kif 
ukoll ir-rata massima tal-kontribuzzjoni 
tal-FEMS, fejn l-operazzjonijiet huma 
ffinanzjati mill-FEMS fil-gżejjer Griegi l-
aktar imbiegħda u fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda li, minħabba d-distanza, huma 
fi żvantaġġ;

Or. pt

Emenda 2217
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt eb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) 100 % għal miżuri ta’ appoġġ tekniku 
implimentati fuq l-inizjattiva jew f’isem il-
Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 2218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intensità tal-għajnuna pubblika L-intensità tal-għajnuna pubblika

(emenda lingwistika)

Or. el

Emenda 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
60 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sitwazzjoni ekonomika attwali u l-kriżi ġenerali li l-pajjiżi tal-UE qed jiffaċċjaw, 
u meta jiġi kkunsidrat li l-FEMS għandu l-għan li jippromwovi l-iżvilupp u l-kompetittività 
tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura, l-għajnuna pubblika għandha tibqa’ bl-intensità 
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massima ta’ 60 % li kienet fis-seħħ taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd preċedenti.

Emenda 2220
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

1. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

F’kuntest ta’ kriżi ekonomika, li fiha l-Istati Membri jistgħu jużaw ftit riżorsi, l-introduzzjoni 
ta’ din il-flessibbiltà hi importanti, minħabba li l-obbligu ta’ limitu massimu ta’ finanzjament 
jistaʹ jħalli barra ħafna proġetti.

Emenda 2221
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
60 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

Or. bg

Emenda 2222
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

1. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’ 
50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-
operazzjoni.

Or. en

Emenda 2223
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità ta’ għajnuna pubblika ta’ 100 % 
tal-infiq pubbliku eliġibbli tal-operazzjoni 
fejn:

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika ta’ 100 % tal-infiq 
pubbliku eliġibbli tal-operazzjoni fejn:

Or. es

Ġustifikazzjoni

F’kuntest ta’ kriżi ekonomika, li fiha l-Istati Membri jistgħu jużaw ftit riżorsi, l-introduzzjoni 
ta’ din il-flessibbiltà hi importanti, minħabba li l-obbligu ta’ limitu massimu ta’ finanzjament 
jista’ jħalli barra ħafna proġetti.

Emenda 2224
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l- 2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
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Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità ta’ għajnuna pubblika ta’ 100 % 
tal-infiq pubbliku eliġibbli tal-operazzjoni 
fejn:

Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika ta’ 100 % tal-infiq 
eliġibbli tal-operazzjoni fejn:

Or. en

Emenda 2225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità ta’ għajnuna pubblika ta’ 100 % 
tal-infiq pubbliku eliġibbli tal-operazzjoni 
fejn:

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom japplikaw 
intensità ta’ kontribuzzjoni pubblika ta’ 
100 % tal-infiq pubbliku eliġibbli tal-
operazzjoni fejn:

Or. es

Emenda 2226
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-investiment huwa magħmul fir-
reġjuni koperti mill-objettiv ta’ 
konverġenza tal-politika ta’ koeżjoni;

Or. pt

Emenda 2227
Carmen Fraga Estévez
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Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) l-operazzjoni tirreferi għall-miżuri 
kkunsidrati fl-Artikoli 33a, 33b u 33c;

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’korrispondenza mal-Artikoli l-ġodda 33a, 33b u 33c.

Emenda 2228
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-operazzjoni tkun relatata mal-
għajnuna għall-ħżin imsemmija fl-
Artikolu 70;

imħassar

Or. en

Emenda 2229
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-operazzjoni hija relatata mal-
għotjiet skont l-Artikoli 33A u 33B u l-
kumpens skont l-Artikoli 53, 54 u 55.

Or. pt
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Emenda 2230
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-operazzjoni hija relatata mal-
primjums taħt l-Artikolu 33A, jew l-
Artikolu 33B u l-kumpensi taħt l-Artikolu 
53, 54 jew 55.

Or. en

Emenda 2231
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, il-
benefiċjarju jkun organizzazzjoni privata 
b’missjonijiet ta’ servizz pubbliku jew li 
jirrappreżenta l-interessi ġenerali tas-
settur u bil-missjoni li jwettaq 
operazzjonijiet għall-interess kollettiv.

Or. fr

Emenda 2232
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-operazzjoni hija relatata mal-miżuri 
tal-politika marittima integrata msemmija 
fl-Artikolu 79B.

Or. pt

Emenda 2233
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-operazzjoni hija relatata mal-miżuri 
tal-politika marittima integrata msemmija 
fl-Artikolu 79 ter.

Or. en

Emenda 2234
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika bejn 50 % u 
massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata 
skont il-Kapitolu III tat-Titolu V u tkun 
tissodisfa waħda mill-kriterji li ġejjin:

3. B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw intensità ta’ 
għajnuna pubblika ta’ bejn 50 % u 
massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata taħt 
il-Kapitoli I, II u III tat-Titolu V u tkun 
tissodisfa wieħed mill-kriterji li ġejjin: 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għandu jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-deroga mill-punt 3 tal-Kapitoli I u II ta’ dan 
ir-Regolament sabiex ma jkunx ipperikolat it-twettiq ta’ ċerti proġetti ta’ interess kollettiv u 
partikolarment innovattivi peress li dawn il-proġetti innovattivi jikkontribwixxu b’mod 
partikolari għall-implimentazzjoni tal-PKS.

Emenda 2235
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika bejn 50 % u 
massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata skont 
il-Kapitolu III tat-Titolu V u tkun 
tissodisfa waħda mill-kriterji li ġejjin:

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika bejn 50 % u 
massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata skont 
il-Kapitoli I, II, III u IV tat-Titolu V u 
tkun tissodisfa waħda mill-kriterji li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni biex ma jiġix applikat dan is-sussidju għall-operazzjonijiet li jissodisfaw il-
kriterji taʹ interess kollettiv, innovazzjoni jew aċċess għar-riżultati, u li ma jkunux 
operazzjonijiet konnessi mal-akkwikultura. Jipproponi għaldaqstant it-twessigħ tal-ambitu 
tal-paragrafu għall-operazzjonijiet kollha tat-Titolu V.

Emenda 2236
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika bejn 50 % u 

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw intensità 
ta’ għajnuna pubblika bejn 50 % u 
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massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata skont 
il-Kapitolu III tat-Titolu V u tkun 
tissodisfa waħda mill-kriterji li ġejjin:

massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata skont 
il-Kapitoli I, II u IV  tat-Titolu V u tkun 
tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 2237
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) benefiċjarju kollettiv; imħassar

Or. en

Emenda 2238
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) aċċess pubbliku għar-riżultati tal-
operazzjoni;

(c) aċċess pubbliku għar-riżultati tal-
operazzjoni skont l-Artikolu 143.

Or. en

Emenda 2239
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) karatteristiċi innovattivi tal-proġett fil-
livell lokali.

imħassar
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Or. en

Emenda 2240
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw intensità ta’ 
għajnuna pubblika ta’ bejn 50 % u 
massimu ta’ 100 % tal-infiq eliġibbli totali 
meta l-operazzjoni tkun implimentata taħt 
it-Titolu V, Kapitoli I, II u IV, u tkun 
tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin:
(a) Interess kollettiv; u
(b) Aċċess pubbliku għar-riżultati tal-
operazzjoni f’konformità mal-Artikolu 
143.

Or. pt

Emenda 2241
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minħabba l-karatteristiċi ekonomiċi 
speċifiċi tal-gżejjer Griegi l-aktar 
imbiegħda u r-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
l-intrapriżi f’dawn ir-reġjuni ma jiġux 
affettwati bil-varjazzjonijiet fl-intensità 
tal-għajnuna pubblika, skont it-tip 
tagħhom, kif stabbilit fl-Anness I.

Or. pt
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Emenda 2242
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-intensità minima tal-għajnuna 
pubblika għandha tkun 20 % tal-infiq 
eliġibbli totali tal-operazzjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 2243
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 4 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta’ prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta’ programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 7 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista’ jinqasam 
f’żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-settur qed jaffaċċja d-diffikultajiet, għandha tinżamm ir-rata ta’ 
prefinanzjament ta’ 7 %  (attwalment fis-seħħ fil-FES) tal-ammont totali ta’ fondi għall-
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perjodu ta’ programmazzjoni tal-FEMS (2014-2020).

Emenda 2244
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artiklu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 4 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 7 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

Or. es

Emenda 2245
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 4 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 7 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
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operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni ta’ kriżi attwali ma tidhirx bħala l-aktar mument opportun biex jitnaqqsu l-
persentaġġi ta’ prefinanzjament, għalhekk hu propost li jinżamm is-7 % attwali.

Emenda 2246
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta’ prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta’ programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 4 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista’ jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta’ prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta’ programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 7 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista’ jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġi ristabbilit il-perċentwali oriġinali tal-FES, jiġifieri 7%. Il-Kummissjoni 
tipproponi li tnaqqas il-persentaġġ tal-pre-finanzjament għal 4% għall-allinjament bejn il-
fondi (Qafas Strateġiku Komuni), issa l-FEMS assolutament ma għandux l-istess tip ta’ 
pakkett bħall-fondi l-oħra, għalhekk 4% mhijiex iġġustifikata meta mqabbla mal-volumi 
involuti.
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Emenda 2247
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 4 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

1. Minbarra r-regoli ġenerali tal-
Artikolu 72 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
u wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali, 
għandu jitħallas mill-Kummissjoni ammont 
inizjali ta' prefinanzjament għall-perjodu 
kollu ta' programmar. Dan għandu 
jirrappreżenta 7 % tal-kontribuzzjoni mill-
baġit tal-Unjoni lill-programm 
operazzjonali kkonċernat. Jista' jinqasam 
f'żewġ pagamenti skont id-disponibbiltà 
tal-baġit.

Or. es

Emenda 2248
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 97 imħassar
Sena fiskali

Is-sena fiskali għandha tkopri l-ispejjeż 
imħallsa u d-dħul riċevut u mdaħħal fil-
kontijiet tal-baġit tal-FEMS mill-aġenzija 
tal-pagamenti fir-rigward tas-sena «N» li 
tibda fis-16 ta’ Ottubru tas-sena «N-1» u 
li tintemm fil-15 ta’ Ottubru tas-sena «N».

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2249
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 97 imħassar
Sena fiskali

Is-sena fiskali għandha tkopri l-ispejjeż 
imħallsa u d-dħul riċevut u mdaħħal fil-
kontijiet tal-baġit tal-FEMS mill-aġenzija 
tal-pagamenti fir-rigward tas-sena «N» li 
tibda fis-16 ta’ Ottubru tas-sena «N-1» u 
li tintemm fil-15 ta’ Ottubru tas-sena «N».

Or. pt

Emenda 2250
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 97 imħassar
Sena fiskali

Is-sena fiskali għandha tkopri l-ispejjeż 
imħallsa u d-dħul riċevut u mdaħħal fil-
kontijiet tal-baġit tal-FEMS mill-aġenzija 
tal-pagamenti fir-rigward tas-sena «N» li 
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tibda fis-16 ta’ Ottubru tas-sena «N-1» u 
li tintemm fil-15 ta’ Ottubru tas-sena «N».

Or. pt

Emenda 2251
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni tan-nefqa ffirmata mill-
aġenzija tal-pagamenti akkreditata, skont 
l-Artikolu 124(1)(c);

a) il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni tan-nefqa ffirmata mill-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2252
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni tan-nefqa ffirmata mill-
aġenzija tal-pagamenti akkreditata, skont 
l-Artikolu 124(1)(c);

(a) il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni tan-nefqa ffirmata mill-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni;
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Or. pt

Emenda 2253
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni tan-nefqa ffirmata mill-
aġenzija tal-pagamenti akkreditata, skont 
l-Artikolu 124(1)(c);

(a) il-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni tan-nefqa ffirmata mill-
awtorità ;

Or. pt

Emenda 2254
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata. Jekk ma jintlaħaqx wieħed 
mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a) jew (c) 
tal-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni tan-nefqa 
għandha titqies bħala mhux ammissibbli.

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha fi żmien 15-il jum 
tinforma b’dan lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata. Jekk ma jintlaħaqx wieħed 
mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a) jew (c) 
tal-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni tan-nefqa 
għandha titqies bħala mhux ammissibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi jekk ma jintlaħaqx wieħed mir-rekwiżiti huma rilevanti biżżejjed sabiex 
titneħħa l-possibbiltà taʹ interpretazzjoni, u għalhekk hi proposta l-għażla taʹ dejta taʹ għeluq 
konkreta.
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Emenda 2255
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata. Jekk ma jintlaħaqx wieħed 
mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a) jew (c) 
tal-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni tan-
nefqa għandha titqies bħala mhux 
ammissibbli.

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2256
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata. Jekk ma jintlaħaqx wieħed 
mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a) jew (c) 
tal-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni tan-
nefqa għandha titqies bħala mhux 

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.
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ammissibbli.

Or. pt

Emenda 2257
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata. Jekk ma jintlaħaqx wieħed 
mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a) jew (c) 
tal-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni tan-
nefqa għandha titqies bħala mhux 
ammissibbli.

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-Awtorità ta’ Ċertifikazzjoni .

Or. pt

Emenda 2258
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma jiġix issodisfat wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha minnufih tinforma 
b’dan lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata. Jekk ma jintlaħaqx wieħed 
mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a) jew (c) 
tal-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni tan-nefqa 
għandha titqies bħala mhux ammissibbli.

4. Jekk ma jiġix issodisfat  wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha  fi żmien massimu 
ta’ 15-il jum tinforma b’dan lill-aġenzija 
tal-pagamenti akkreditata. Jekk ma 
jintlaħaqx wieħed mir-rekwiżiti stipulati 
fil-punt (a) jew (c) tal-paragrafu 3, id-
dikjarazzjoni tan-nefqa għandha titqies 
bħala mhux ammissibbli.

Or. es
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Emenda 2259
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom jistabbilixxu u jibagħtu d-
dikjarazzjonijiet intermedji tal-infiq relatati 
mal-programmi operattivi lill-
Kummissjoni, fi ħdan il-perjodi stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 151(2).

L-awtorità ta’ ċertifikazzjoni għandha 
tistabbilixxi u tibgħat id-dikjarazzjonijiet 
intermedji tal-infiq relatati mal-programmi 
operattivi lill-Kummissjoni, fi ħdan il-
perjodi stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 151(2).

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2260
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom jistabbilixxu u jibagħtu d-
dikjarazzjonijiet intermedji tal-infiq relatati 
mal-programmi operattivi lill-
Kummissjoni, fi ħdan il-perjodi stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 

L-awtorità ta’ ċertifikazzjoni għandha 
tistabbilixxi u tibgħat id-dikjarazzjonijiet 
intermedji tal-infiq relatati mal-programmi 
operattivi lill-Kummissjoni, fi ħdan il-
perjodi stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
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implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 151(2).

adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 151(2).

Or. pt

Emenda 2261
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom jistabbilixxu u jibagħtu d-
dikjarazzjonijiet intermedji tal-infiq relatati 
mal-programmi operattivi lill-
Kummissjoni, fi ħdan il-perjodi stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 151(2).

L-awtorità ta’ ċertifikazzjoni għandha 
tistabbilixxi u tibgħat id-dikjarazzjonijiet 
intermedji tal-infiq relatati mal-programmi 
operattivi lill-Kummissjoni, fi ħdan il-
perjodi stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 151(2).

Or. pt

Emenda 2262
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dikjarazzjonijiet intermedji tal-infiq fir-
rigward tan-nefqa mġarrba mis-
16 ta’ Ottubru ’il quddiem għandhom jiġu 
rreġistrati fil-baġit tas-sena ta’ wara.

imħassar

Or. pt
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Emenda 2263
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dikjarazzjonijiet intermedji tal-infiq fir-
rigward tan-nefqa mġarrba mis-16 ta’ 
Ottubru ’il quddiem għandhom jiġu 
rreġistrati fil-baġit tas-sena ta’ wara.

imħassar

Or. pt

Emenda 2264
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dikjarazzjonijiet intermedji tal-infiq fir-
rigward tan-nefqa mġarrba mis-16 ta’ 
Ottubru ’il quddiem għandhom jiġu 
rreġistrati fil-baġit tas-sena ta’ wara.

imħassar

Or. pt

Emenda 2265
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport tal-
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm operazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ, 
soġġetta għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fuq 

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport tal-
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm operazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ, 
soġġetta għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fuq 
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il-bażi tal-pjan finanzjarju fis-seħħ, tal-
kontijiet annwali għall-aħħar sena ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm operazzjonali 
rilevanti u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
korrispondenti. Dawk il-kontijiet 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 6 xhur 
wara d-data ta’ eliġibbiltà finali tan-nefqa 
u għandhom ikopru n-nefqa mġarrba 
mill-aġenzija tal-pagamenti sal-aħħar 
data ta’ eliġibbiltà tan-nefqa.

il-bażi tal-pjan finanzjarju fis-seħħ, tal-
kontijiet annwali għall-aħħar sena ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm operazzjonali 
rilevanti u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
korrispondenti. Dawk il-kontijiet 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 9 xhur 
wara d-data ta’ eliġibbiltà finali tan-nefqa.

Or. pt

Emenda 2266
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport tal-
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm operazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ, 
soġġetta għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fuq 
il-bażi tal-pjan finanzjarju fis-seħħ, tal-
kontijiet annwali għall-aħħar sena ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm operazzjonali 
rilevanti u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
korrispondenti. Dawk il-kontijiet 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 6 xhur 
wara d-data ta’ eliġibbiltà finali tan-nefqa 
u għandhom ikopru n-nefqa mġarrba 
mill-aġenzija tal-pagamenti sal-aħħar 
data ta’ eliġibbiltà tan-nefqa.

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport tal-
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm operazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ, 
soġġetta għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fuq 
il-bażi tal-pjan finanzjarju fis-seħħ, tal-
kontijiet annwali għall-aħħar sena ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm operazzjonali 
rilevanti u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
korrispondenti. Dawk il-kontijiet 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 9 xhur 
wara d-data ta’ eliġibbiltà finali tan-nefqa.

Or. pt

Emenda 2267
João Ferreira
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Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport tal-
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm operazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ, 
soġġetta għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fuq 
il-bażi tal-pjan finanzjarju fis-seħħ, tal-
kontijiet annwali għall-aħħar sena ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm operazzjonali 
rilevanti u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
korrispondenti. Dawk il-kontijiet 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 6 xhur 
wara d-data ta’ eliġibbiltà finali tan-nefqa 
u għandhom ikopru n-nefqa mġarrba 
mill-aġenzija tal-pagamenti sal-aħħar 
data ta’ eliġibbiltà tan-nefqa.

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport tal-
progress annwali dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm operazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ, 
soġġetta għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fuq 
il-bażi tal-pjan finanzjarju fis-seħħ, tal-
kontijiet annwali għall-aħħar sena ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm operazzjonali 
rilevanti u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
korrispondenti. Dawk il-kontijiet 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 6 xhur 
wara d-data ta’ eliġibbiltà finali tan-nefqa.

Or. pt

Emenda 2268
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bilanċ għandu jitħallas mhux aktar 
tard minn sitt xhur wara li l-informazzjoni 
u d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 
jitqiesu bħala li ġew irċevuti mill-
Kummissjoni u wara li jkun ġie approvat l-
aħħar kont annwali. L-ammonti li jkunu 
għadhom impenjati wara li jitħallas il-
bilanċ għandhom jiġu diżimpenjati mill-
Kummissjoni fi żmien perjodu ta’ sitt xhur, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 100.

2. Il-bilanċ għandu jitħallas mhux aktar 
tard minn sitt xhur wara perjodu taʹ xhar li 
l-Kummissjoni tippermetti li taċċetta l-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 u wara li jkun 
ġie approvat l-aħħar kont annwali. L-
ammonti li jkunu għadhom impenjati wara 
li jitħallas il-bilanċ għandhom jiġu 
diżimpenjati mill-Kummissjoni fi żmien 
perjodu ta’ sitt xhur, mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 100.



AM\923822MT.doc 99/186 PE502.260v01-00

MT

Or. es

Emenda 2269
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-euro ssir il-munita ta’ Stat 
Membru, il-proċedura ta’ konverżjoni 
stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli 
tapplika għall-infiq irreġistrat fil-kontijiet 
mill-aġenzija tal-pagamenti qabel id-data 
tad-dħul fis-seħħ tar-rata ta’ konverżjoni 
fissa bejn il-munita nazzjonali u l-euro.

4. Meta l-euro ssir il-munita ta’ Stat 
Membru, il-proċedura ta’ konverżjoni 
stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli 
tapplika għall-infiq irreġistrat fil-kontijiet 
mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni qabel id-
data tad-dħul fis-seħħ tar-rata ta’ 
konverżjoni fissa bejn il-munita nazzjonali 
u l-euro.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2270
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-euro ssir il-munita ta’ Stat 
Membru, il-proċedura ta’ konverżjoni 
stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli 
tapplika għall-infiq irreġistrat fil-kontijiet 
mill-aġenzija tal-pagamenti qabel id-data 

4. Meta l-euro ssir il-munita ta’ Stat 
Membru, il-proċedura ta’ konverżjoni 
stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli 
tapplika għall-infiq irreġistrat fil-kontijiet 
mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni qabel id-
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tad-dħul fis-seħħ tar-rata ta’ konverżjoni 
fissa bejn il-munita nazzjonali u l-euro.

data tad-dħul fis-seħħ tar-rata ta’ 
konverżjoni fissa bejn il-munita nazzjonali 
u l-euro.

Or. pt

Emenda 2271
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-euro ssir il-munita ta’ Stat 
Membru, il-proċedura ta’ konverżjoni 
stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli 
tapplika għall-infiq irreġistrat fil-kontijiet 
mill-aġenzija tal-pagamenti qabel id-data 
tad-dħul fis-seħħ tar-rata ta’ konverżjoni 
fissa bejn il-munita nazzjonali u l-euro.

4. Meta l-euro ssir il-munita ta’ Stat 
Membru, il-proċedura ta’ konverżjoni 
stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli 
tapplika għall-infiq irreġistrat fil-kontijiet 
mill-awtorità ta’ċertifikazzjonj qabel id-
data tad-dħul fis-seħħ tar-rata ta’ 
konverżjoni fissa bejn il-munita nazzjonali 
u l-euro.

Or. pt

Emenda 2272
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 55(1) tar-[Regolament (UE) 
Nru [...] li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet 
Komuni], il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom jiġu sostnuti minn fatturi u 
dokumenti li jservu bħala prova tal-
pagament.

1. Il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom jiġu sostnuti minn fatturi u 
dokumenti li jservu bħala prova tal-
pagament.

Or. pt
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Emenda 2273
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 55(1) tar-[Regolament (UE) 
Nru [...] li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet 
Komuni], il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom jiġu sostnuti minn fatturi u 
dokumenti li jservu bħala prova tal-
pagament.

1. Il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom jiġu sostnuti minn fatturi u 
dokumenti li jservu bħala prova tal-
pagament.

Or. pt

Emenda 2274
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-regoli ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 55(1) tar-[Regolament (UE) 
Nru [...] li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet 
Komuni], il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom jiġu sostnuti minn fatturi u 
dokumenti li jservu bħala prova tal-
pagament.

1. Il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom jiġu sostnuti minn fatturi u 
dokumenti li jservu bħala prova tal-
pagament.

Or. pt

Emenda 2275
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 55(7) 
tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxu Dispożizzjonijiet Komuni], 
infiq li jsir eliġibbli minħabba emenda ta’ 
programm taħt l-Artikolu 22(2) għandu 
jkun eliġibbli biss mill-1 ta’ Jannar tas-
sena ta’ wara s-sottomissjoni tal-emenda.

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 55(7) 
tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
infiq li jsir eliġibbli minħabba emenda ta’ 
programm taħt l-Artikolu 22(2) għandu 
jkun eliġibbli biss mill-mument tas-
sottomissjoni tal-emenda.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ta’ min jinnota li meta l-awtorità tal-ġestjoni tippreżenta emenda, ħafna drabi tagħmel dan 
sabiex tadatta ċ-ċirkustanza l-ġdida li ma setgħetx tiġi prevista, biex l-applikazzjoni tagħha 
sseħħ malajr kemm jista’ jkun.

Emenda 2276
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 55(7) 
tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxu Dispożizzjonijiet Komuni], 
infiq li jsir eliġibbli minħabba emenda ta’ 
programm taħt l-Artikolu 22(2) għandu 
jkun eliġibbli biss mill-1 ta’ Jannar tas-
sena ta’ wara s-sottomissjoni tal-emenda.

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 55(7) 
tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
infiq li jsir eliġibbli minħabba emenda ta’ 
programm taħt l-Artikolu 22(2), barra 
f’każijiet ta’ urġenza approvata, għandu 
jkun eliġibbli biss mill-1 ta’ Jannar tas-
sena ta’ wara s-sottomissjoni tal-emenda.

Or. es

Emenda 2277
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 103
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103 imħassar
Kalkolu tal-ispejjeż simplifikati, l-ispejjeż 

addizzjonali jew id-dħul mitluf
Meta l-għajnuna tingħata fuq il-bażi ta’ 
spejjeż simplifikati, spejjeż addizzjonali 
jew dħul mitluf, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kalkoli rilevanti 
jkunu adegwati, preċiżi u stabbiliti bil-
quddiem fuq il-bażi ta’ kalkolu ġust, 
ekwitabbli u verifikabbli.
 

Or. pt

Emenda 2278
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ benefiċjarji pubbliċi, il-
ħlasijiet bil-quddiem għandhom jitħallsu lil 
muniċipalitajiet, awtoritajiet reġjonali u 
assoċjazzjonijiet tagħhom, u lil korpi tal-
liġi pubblika.

2. Fil-każ tal-benefiċjarji pubbliċi, il-
ħlasijiet bil-quddiem għandhom jitħallsu lil 
muniċipalitajiet, awtoritajiet reġjonali u 
assoċjazzjonijiet tagħhom, u lil korpi tal-
liġi pubblika, u, fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, lil korpi privati oħrajn 
b’missjonijiet ta' servizz pubbliku jew li 
jirrappreżentaw l-interessi ġenerali tas-
settur u bil-missjoni li jwettqu 
operazzjonijiet għall-interess kollettiv.

Or. fr

Emenda 2279
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta’ benefiċjarji privati, dawn 
il-ħlasijiet bil-quddiem jingħataw lill-
intrapriżi tas-sajd u tal-akkwakultura, l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-
organizzazzjonijiet tas-sajjieda, bil-
finanzjament ikun prijoritizzat għal 
organizzazzjonijiet tas-sajd artiġjanali u 
għal dawk kostali;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ħlasijiet bil-quddiem jistgħu jkunu utli ħafna fl-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi u biex tiġi 
solvuta kwalunkwe problema potenzjali temporanja ta’ likwidità, b’mod partikolari għall-
organizzazzjonijiet iżgħar b’diffikultà akbar ta’ aċċess għall-kreditu, bħal fil-każ tal-
organizzazzjonijiet tas-sajd artiġjanali u kostali.

Emenda 2280
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-benefiċjarju għandu jkompli 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet ta’ 
ammissibbiltà msemmija fl-Artikolu 12(1), 
wara li jissottometti l-applikazzjoni u matul 
il-perjodu sħiħ ta’ implimentazzjoni tal-
operazzjoni u, għal ċerti tipi ta’ 
operazzjonijiet, anki għal perjodu indefinit 
ta’ żmien wara l-aħħar pagament.

1. Il-benefiċjarju għandu jkompli 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet ta’ 
ammissibbiltà msemmija fl-Artikolu 12(1), 
wara li jissottometti l-applikazzjoni u matul 
il-perjodu sħiħ ta’ implimentazzjoni tal-
operazzjoni u anki għal perjodu indefinit 
ta’ żmien wara l-aħħar pagament.

Or. en
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Emenda 2281
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jikkonċerna l-
identifikazzjoni:
(a) ta’ tipi ta’ operazzjonijiet li għalihom 
irid ikun hemm konformità mal-
kundizzjonijiet ta’ ammissibbiltà wara l-
aħħar pagament u
(b) tal-perjodu ta’ żmien imsemmi fil-
paragrafu 1.
Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-
prinċipju ta’ proporzjonalità u billi 
tikkunsidra r-riskju li n-nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli tal-PKS rispettivi 
jikkostitwixxi theddid serju għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi marittimi 
ħajjin li jirrestawraw u jħarsu l-
popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 'l fuq 
mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

imħassar

Or. pt

Emenda 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jikkonċerna l-
identifikazzjoni:

imħassar

(a) ta’ tipi ta’ operazzjonijiet li għalihom 
irid ikun hemm konformità mal-
kundizzjonijiet ta’ ammissibbiltà wara l-
aħħar pagament u
(b) tal-perjodu ta’ żmien imsemmi fil-
paragrafu 1.
Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-
prinċipju ta’ proporzjonalità u billi 
tikkunsidra r-riskju li n-nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli tal-PKS rispettivi 
jikkostitwixxi theddid serju għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi marittimi 
ħajjin li jirrestawraw u jħarsu l-
popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 'l fuq 
mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

Or. pt

Emenda 2283
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jikkonċerna l-
identifikazzjoni:

imħassar

(a) ta’ tipi ta’ operazzjonijiet li għalihom 
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irid ikun hemm konformità mal-
kundizzjonijiet ta’ ammissibbiltà wara l-
aħħar pagament u

(b) tal-perjodu ta’ żmien imsemmi fil-
paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-
prinċipju ta’ proporzjonalità u billi 
tikkunsidra r-riskju li n-nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli tal-PKS rispettivi 
jikkostitwixxi theddid serju għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi marittimi 
ħajjin li jirrestawraw u jħarsu l-
popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 'l fuq 
mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

Or. pt

Emenda 2284
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
‘l fuq mil-livelli li jista’ joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
għal numru akbar minn jew daqs il-livelli 
li jista’ jikseb l-MSY, is-sostenibbiltà tal-
istokkijiet ikkonċernati jew il-
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marittimu. konservazzjoni tal-ambjent marittimu.

Or. fr

Emenda 2285
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
‘l fuq mil-livelli li jista’ joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
fil-livelli li jista’ joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

Or. fr

Emenda 2286
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
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jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
'l fuq mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
għall-inqas mil-livelli li jista' joħloq l-
MSY, is-sostenibbiltà tal-istokkijiet 
ikkonċernati jew il-konservazzjoni tal-
ambjent marittimu.

Or. es

Emenda 2287
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
'l fuq mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
'l fuq mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu, abbażi tal-approċċ 
prekawzjonali u approċċ ibbażat fuq 
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.

Or. en

Emenda 2288
Kriton Arsenis, Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-

Il-Kummissjoni għandha teżerċita dan l-
għoti tas-setgħa b’rispett sħiħ tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità u billi tikkunsidra r-
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riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
'l fuq mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu.

riskju li n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
tal-PKS rispettivi jikkostitwixxi theddid 
serju għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi ħajjin li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjoni tal-ispeċijiet maħsuda 
'l fuq mil-livelli li jista' joħloq l-MSY, is-
sostenibbiltà tal-istokkijiet ikkonċernati 
jew il-konservazzjoni tal-ambjent 
marittimu jew l-ilħuq u l-ħarsien ta’ stat 
ambjentali tajjeb sal-2020.

Or. en

Emenda 2289
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' 
pagamenti u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-
Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
ikunu responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.
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Emenda 2289
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' pagamenti 
u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom ikunu responsabbli mill-iżgurar 
li s-sistema taħdem b’mod effettiv matul il-
perjodu ta’ programmar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta’ pagamenti 
u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom ikunu responsabbli mill-iżgurar 
li s-sistema taħdem b’mod effettiv matul il-
perjodu ta’ programmar.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2290
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
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sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' 
pagamenti u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-
Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
ikunu responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

Or. pt

Emenda 2291
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' 
pagamenti u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-
Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
ikunu responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

Or. pt

Emenda 2292
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tkun ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' 
pagamenti u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-
Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-iżgurar li s-sistema 
taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu ta’ 
programmar.

Skont il-prinċipju tal-ġestjoni kondiviża, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll ta’ programmi skont ir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
B'kunsiderazzjoni tal-approċċ tal-
programm operazzjonali uniku f'dan ir-
regolament, il-ġestjoni u l-kontroll 
għandhom jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali inkluż il-livell xieraq għat-
twettiq u l-korp responsabbli għat-twettiq. 
Għal dan il-fini l-Istati Membri jistgħu 
jiddeżinjaw awtoritajiet maniġerjali 
msieħba li jkollhom ir-responsabbiltà 
legali għat-twettiq f’livell subnazzjonali u 
li jikkoordinaw l-allinjament tal-FEMS 
ma’ fondi Ewropej oħra kif identifikat fil-
Qafas Strateġiku Komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tarmonizza t-test ma’ dak fid-dispożizzjonijiet komuni u ssaħħaħ ir-
responsabbiltà konġunta għal ġestjoni kondiviża bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni.  Hija 
tidentifika wkoll il-ħtieġa, b’kunsiderazzjoni tal-approċċ ta’ programm operazzjoni uniku (li 
ma jaqbilx ma’ dak għall-Iżvilupp Rurali u l-Fondi Strutturali) sabiex il-ġestjoni u r-riżultati 
jkunu fil-livell xieraq, b’kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Emenda 2293
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtorità amministrattiva, li tista’ tkun 
jew korp tal-liġi pubblika jew privata, jew 
l-Istat Membru stess meta jwettaq dak il-
kompitu, sabiex dawn ikunu inkarigati 

(a) l-awtorità amministrattiva u l-awtorità 
amministrattiva msieħba bir-
responsabbiltà tat-twettiq tal-programm, 
jew elementi ta’ dak il-programm;
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mill-ġestjoni tal-programm ikkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jopera fl-ordni kostituzzjonali eżistenti ta’ kull Stat Membru.  Il-possibbiltà 
ta’ awtoritajiet amministrattivi msieħba addizzjonali tikkunsidra s-sitwazzjoni fl-Istati 
Membri b’sistemi legali multipli u fejn il-kompetenzi tal-ġestjoni tas-sajd jinqasmu bejn korpi 
leġiżlattivi differenti.

Emenda 2294
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtorità amministrattiva, li tista’ tkun 
jew korp tal-liġi pubblika jew privata, jew 
l-Istat Membru stess meta jwettaq dak il-
kompitu, sabiex dawn ikunu inkarigati 
mill-ġestjoni tal-programm ikkonċernat;

a) l-awtorità amministrattiva, li tista’ tkun 
jew korp tal-liġi pubblika jew privata, jew 
l-Istat Membru jew ir-reġjun stess meta 
jwettaq dak il-kompitu, sabiex dawn ikunu 
inkarigati mill-ġestjoni tal-programm 
ikkonċernat;

Or. es

Emenda 2295
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aġenzija tal-pagamenti akkreditata 
fis-sens tal-Artikolu 109;

(b) l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni li 
tiċċertifika d-dikjarazzjonijiet tal-infiq u 
talbiet għal pagamenti lill-Kummissjoni;

Or. pt
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Emenda 2296
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aġenzija tal-pagamenti akkreditata 
fis-sens tal-Artikolu 109;

(b) l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni li 
tiċċertifika d-dikjarazzjonijiet tal-infiq u 
talbiet għal pagamenti lill-Kummissjoni;

Or. pt

Emenda 2297
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aġenzija tal-pagamenti akkreditata 
fis-sens tal-Artikolu 109;

(b) l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni li 
tiċċertifika d-dikjarazzjonijiet tal-infiq u 
talbiet għal pagamenti lill-Kummissjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2298
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-korp ta’ ċertifikazzjoni fis-sens tal-
Artikolu 112.

(c) l-awtorità tal-awditjar.

Or. pt

Emenda 2299
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-korp ta’ ċertifikazzjoni fis-sens tal-
Artikolu 112.

(c) l-awtorità tal-awditjar.

Or. pt

Emenda 2300
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-korp ta’ ċertifikazzjoni fis-sens tal-
Artikolu 112.

(c) l-awtorità tal-awditjar.

Or. pt

Emenda 2301
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva, tal-aġenzija tal-
pagamenti u, taħt l-iżvlupp lokali 
sostenibbli, il-gruppi ta’ azzjoni lokali 
msemmija fl-Artikolu 62 fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
tal-għażla u l-proċedura ta’ għażla tal-
proġetti.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva u, taħt l-iżvilupp lokali 
sostenibbli, il-gruppi ta’ azzjoni lokali 
msemmija fl-Artikolu 62 fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
tal-għażla u l-proċedura ta’ għażla tal-
proġetti.

Or. pt

Emenda 2302
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva, tal-aġenzija tal-
pagamenti u, taħt l-iżvlupp lokali 
sostenibbli, il-gruppi ta’ azzjoni lokali 
msemmija fl-Artikolu 62 fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
tal-għażla u l-proċedura ta’ għażla tal-
proġetti.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva, taħt l-iżvilupp lokali 
sostenibbli, il-gruppi ta’ azzjoni lokali 
msemmija fl-Artikolu 62 fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
tal-għażla u l-proċedura ta’ għażla tal-
proġetti.

Or. pt

Emenda 2303
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva, tal-aġenzija tal-
pagamenti u, taħt l-iżvlupp lokali 
sostenibbli, il-gruppi ta’ azzjoni lokali 
msemmija fl-Artikolu 62 fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
tal-għażla u l-proċedura ta’ għażla tal-
proġetti.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva u, taħt l-iżvilupp lokali 
sostenibbli, il-gruppi ta’ azzjoni lokali 
msemmija fl-Artikolu 62 fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
tal-għażla u l-proċedura ta’ għażla tal-
proġetti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2304
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva, tal-aġenzija tal-pagamenti 
u, taħt l-iżvlupp lokali sostenibbli, il-
gruppi ta’ azzjoni lokali msemmija fl-
Artikolu 62 fir-rigward tal-applikazzjoni 
tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u tal-għażla u l-
proċedura ta’ għażla tal-proġetti.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
b’mod ċar il-kompiti tal-awtorità 
amministrattiva u fejn xieraq, l-awtorità 
amministrattiva msieħba, l-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata jew l-aġenzija tal-
pagamenti, u l-gruppi ta’ azzjoni lokali.

Or. en
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Emenda 2305
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità amministrattiva għandha tkun 
responsabbli għall-ġestjoni u l-
implimentazzjoni tal-programm b’mod 
effiċjenti, effettiv u korrett, u 
partikolarment għal:

1. L-awtorità amministrattiva, u fejn 
xieraq l-awtorità amministrattiva 
msieħba, għandha tkun responsabbli għall-
ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-
programm b’mod effiċjenti, effettiv u 
korrett, u partikolarment għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidentifika r-rwoli u r-responsabbiltajiet potenzjali meħtieġa mill-awtorità amministrattiva 
msieħba addizzjonali, b’konformità ma’ dawk meħtieġa mill-awtorità amministrattiva.

Emenda 2306
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fuq bażi trimestrali, il-provvediment 
lill-Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar 
l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

(b) fuq bażi annwali, il-provvediment lill-
Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

Or. pt

Emenda 2307
Dolores García-Hierro Caraballo



PE502.260v01-00 120/186 AM\923822MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fuq bażi trimestrali, il-provvediment 
lill-Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar 
l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

b) fuq bażi annwali, il-provvediment lill-
Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

Or. es

Emenda 2308
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fuq bażi trimestrali, il-provvediment 
lill-Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar 
l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

b) fuq bażi annwali, il-provvediment lill-
Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tittratta t-tneħħija taʹ piżijiet amministrattivi mhux neċessarji.

Emenda 2309
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fuq bażi trimestrali, il-provvediment 
lill-Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar 
l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

b) fuq bażi annwali, il-provvediment lill-
Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

Or. es

Emenda 2310
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fuq bażi trimestrali, il-provvediment 
lill-Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar 
l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

(b) fuq bażi annwali, il-provvediment lill-
Kummissjoni bid-dejta relevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u tal-operazzjoni 
stess;

Or. el

Emenda 2311
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikunu informati bl-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jew 
iżommu sistema ta’ kontabbiltà separata 
jew inkella kodiċi tal-kontabbiltà adegwat 
għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-
operazzjoni;

(i) ikunu informati bl-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jew 
iżommu sistema ta’ kontabbiltà separata 
jew inkella kodiċi tal-kontabbiltà adegwat 
għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-
operazzjoni, f’konformità mar-rekwiżiti 
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tal-kontabbiltà nazzjonali;

Or. pt

Emenda 2312
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikunu informati bl-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jew 
iżommu sistema ta’ kontabbiltà separata 
jew inkella kodiċi tal-kontabbiltà adegwat 
għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-
operazzjoni;

(i) ikunu informati bl-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jew 
iżommu sistema ta’ kontabbiltà separata 
jew inkella kodiċi tal-kontabbiltà adegwat 
għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-
operazzjoni, f’konformità mar-rekwiżiti 
tal-kontabbiltà nazzjonali;

Or. pt

Emenda 2313
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikunu informati bl-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jew 
iżommu sistema ta’ kontabbiltà separata 
jew inkella kodiċi tal-kontabbiltà adegwat 
għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-
operazzjoni;

(i) ikunu informati bl-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jew 
iżommu sistema ta’ kontabbiltà separata 
jew inkella kodiċi tal-kontabbiltà adegwat 
għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-
operazzjoni, f’konformità mar-rekwiżiti 
tal-kontabbiltà nazzjonali;

Or. pt
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Emenda 2314
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-iżgurar li l-pjan ta’ evalwazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 49 tar-[Regolament 
(UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni] ikun fis-seħħ, li 
l-evalwazzjoni ex post imsemmija fl-
Artikolu 140 issir fil-limiti ta’ żmien 
stabbiliti fl-Artikolu msemmi, bil-għan li 
tiżgura li dawn l-evalwazzjonijiet ikunu 
konformi mas-sistema ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 131 u 
li jiġu sottomessi lill-Kumitat ta’ 
Monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 136 u lill-
Kummissjoni;

(e) l-iżgurar li l-pjan ta’ evalwazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 49 tar-[Regolament 
(UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni] ikun fis-seħħ, li 
l-evalwazzjoni ex post imsemmija fl-
Artikolu 141 issir fil-limiti ta’ żmien 
stabbiliti fl-Artikolu msemmi, bil-għan li 
tiżgura li dawn l-evalwazzjonijiet ikunu 
konformi mas-sistema ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 131 u 
li jiġu sottomessi lill-Kumitat ta’ 
Monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 136 u lill-
Kummissjoni;

Or. el

Emenda 2315
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-iżgurar li l-aġenzija tal-pagamenti 
tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, 
b’mod partikolari dwar il-proċeduri 
mħaddma u kwalunkwe kontrolli mwettqa 
fir-rigward tal-operazzjonijiet magħżula 
għal finanzjament, qabel ma jiġu 
awtorizzati l-pagamenti;

(h) l-iżgurar li l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, 
b’mod partikolari dwar il-proċeduri 
mħaddma u kwalunkwe kontrolli mwettqa 
fir-rigward tal-operazzjonijiet magħżula 
għal finanzjament, qabel ma jiġu 
awtorizzati l-pagamenti;

Or. pt
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Emenda 2316
João Ferreira

Proposta għal regolament
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Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-iżgurar li l-aġenzija tal-pagamenti 
tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, 
b’mod partikolari dwar il-proċeduri 
mħaddma u kwalunkwe kontrolli mwettqa 
fir-rigward tal-operazzjonijiet magħżula 
għal finanzjament, qabel ma jiġu 
awtorizzati l-pagamenti;

(h) l-iżgurar li l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, 
b’mod partikolari dwar il-proċeduri 
mħaddma u kwalunkwe kontrolli mwettqa 
fir-rigward tal-operazzjonijiet magħżula 
għal finanzjament, qabel ma jiġu 
awtorizzati l-pagamenti;

Or. pt

Emenda 2317
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-iżgurar li l-aġenzija tal-pagamenti 
tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, 
b’mod partikolari dwar il-proċeduri 
mħaddma u kwalunkwe kontrolli mwettqa 
fir-rigward tal-operazzjonijiet magħżula 
għal finanzjament, qabel ma jiġu 
awtorizzati l-pagamenti;

(h) l-iżgurar li l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, 
b’mod partikolari dwar il-proċeduri 
mħaddma u kwalunkwe kontrolli mwettqa 
fir-rigward tal-operazzjonijiet magħżula 
għal finanzjament, qabel ma jiġu 
awtorizzati l-pagamenti;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2318
Ian Hudghton
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Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru jew l-awtorità 
amministrattiva jistgħu jaħtru korp 
intermedju wieħed jew aktar, inklużi 
awtoritajiet lokali jew reġjonali, jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ 
żvilupp rurali.

2. L-awtorità amministrattiva jew l-
awtorità amministrattiva msieħba jistgħu 
jaħtru korp intermedju wieħed jew aktar, 
inklużi awtoritajiet lokali jew reġjonali, 
jew organizzazzjonijiet mhux governattivi 
sabiex iwettqu l-ġestjoni jew l-
implimentazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ 
żvilupp rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidentifika r-rwoli u r-responsabbiltajiet potenzjali meħtieġa mill-awtorità amministrattiva 
msieħba addizzjonali, b’konformità ma’ dawk meħtieġa mill-awtorità amministrattiva.

Emenda 2319
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta parti mill-kompiti tagħha tiġi 
ddelegata lil xi korp ieħor, l-awtorità 
amministrattiva għandha tieħu r-
responsabbiltà sħiħa tal-effiċjenza u l-
korrettezza tal-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ dawk il-kompiti. L-
awtorità amministrattiva għandha tiżgura li 
jiġu implimentati dispożizzjonijiet xierqa 
sabiex il-korp l-ieħor ikun jista’ jikseb id-
dejta u l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għat-twettiq ta’ dawn il-kompiti.

3. Meta parti mill-kompiti tagħha tiġi 
ddelegata lil xi korp ieħor, l-awtorità 
amministrattiva jew l-awtorità 
amministrattiva msieħba għandha tieħu r-
responsabbiltà sħiħa tal-effiċjenza u l-
korrettezza tal-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ dawk il-kompiti. L-
awtorità amministrattiva għandha tiżgura li 
jiġu implimentati dispożizzjonijiet xierqa 
sabiex il-korp l-ieħor ikun jista’ jikseb id-
dejta u l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għat-twettiq ta’ dawk il-kompiti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jidentifika r-rwoli u r-responsabbiltajiet potenzjali meħtieġa mill-awtorità amministrattiva 
msieħba addizzjonali, b’konformità ma’ dawk meħtieġa mill-awtorità amministrattiva.

Emenda 2320
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109
Akkreditazzjoni u rtirar tal-

akkreditazzjoni tal-aġenzija tal-pagamenti
1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq. Bl-eċċezzjoni tal-
pagament, l-eżekuzzjoni ta' dawk il-
kompiti tista' tkun delegata.
2. L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
dipartimenti jew korpi bħala aġenziji tal-
pagamenti li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 111(2).
3. Il-persuna responsabbli għall-aġenzija 
ta' pagamenti akkreditati għandha tiġbor 
l-informazzjoni elenkata fl-
Artikolu 75(1)(a), (b) u (c) tar-
[Regolament (UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni].
4. Fejn aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata ma tissodisfax jew ma tibqax 
tissodisfa wieħed jew aktar mill-kriterji 
tal-akkreditazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, l-Istat Membru għandu 
jirtira l-akkreditazzjoni tiegħu sakemm l-
aġenzija tal-pagamenti ma tagħmilx il-
bidliet meħtieġa f’perjodu li għandu jiġi 
ddeterminat skont is-severità tal-
problema.
5. L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 

imħassar
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jamministraw u jiżguraw il-kontroll tal-
operazzjonijiet marbuta mal-interventi 
pubbliċi li huma responsabbli għalihom u 
għandhom jieħdu r-responsabbiltà sħiħa 
f’dak il-qasam.

Or. pt

Emenda 2321
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109 imħassar
Akkreditazzjoni u rtirar tal-

akkreditazzjoni tal-aġenzija tal-pagamenti

1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq. Bl-eċċezzjoni tal-
pagament, l-eżekuzzjoni ta' dawk il-
kompiti tista' tkun delegata.
2. L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
dipartimenti jew korpi bħala aġenziji tal-
pagamenti li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 111(2).
3. Il-persuna responsabbli għall-aġenzija 
ta' pagamenti akkreditati għandha tiġbor 
l-informazzjoni elenkata fl-
Artikolu 75(1)(a), (b) u (c) tar-
[Regolament (UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni].
4. Fejn aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata ma tissodisfax jew ma tibqax 
tissodisfa wieħed jew aktar mill-kriterji 
tal-akkreditazzjoni msemmija fil-
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paragrafu 2, l-Istat Membru għandu 
jirtira l-akkreditazzjoni tiegħu sakemm l-
aġenzija tal-pagamenti ma tagħmilx il-
bidliet meħtieġa f’perjodu li għandu jiġi 
ddeterminat skont is-severità tal-
problema.
5. L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 
jamministraw u jiżguraw il-kontroll tal-
operazzjonijiet marbuta mal-interventi 
pubbliċi li huma responsabbli għalihom u 
għandhom jieħdu r-responsabbiltà sħiħa 
f’dak il-qasam.

Or. pt

Emenda 2322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109
Akkreditazzjoni u rtirar tal-

akkreditazzjoni tal-aġenzija tal-pagamenti
1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq. Bl-eċċezzjoni tal-
pagament, l-eżekuzzjoni ta' dawk il-
kompiti tista' tkun delegata.
2. L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
dipartimenti jew korpi bħala aġenziji tal-
pagamenti li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 111(2).
3. Il-persuna responsabbli għall-aġenzija 
ta' pagamenti akkreditati għandha tiġbor 
l-informazzjoni elenkata fl-
Artikolu 75(1)(a), (b) u (c) tar-
[Regolament (UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni].

imħassar
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4. Fejn aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata ma tissodisfax jew ma tibqax 
tissodisfa wieħed jew aktar mill-kriterji 
tal-akkreditazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, l-Istat Membru għandu 
jirtira l-akkreditazzjoni tiegħu sakemm l-
aġenzija tal-pagamenti ma tagħmilx il-
bidliet meħtieġa f’perjodu li għandu jiġi 
ddeterminat skont is-severità tal-
problema.
5. L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 
jamministraw u jiżguraw il-kontroll tal-
operazzjonijiet marbuta mal-interventi 
pubbliċi li huma responsabbli għalihom u 
għandhom jieħdu r-responsabbiltà sħiħa 
f’dak il-qasam.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jżomm il-mudell attwali ta’ ġestjoni, bħall-Fondi Strutturali, u mhux il-
FAEŻR, sabiex ma jiġġenerax spejjeż addizzjonali jew dewmien fl-implimentazzjoni tal-
programm. L-hekk imsejħa ‘Aġenzija tal-pagamenti’ hija entità li mhix limitata għal ħlas ta’ 
għajnuna, b’funzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regolamenti tal-UE li jeħtieġu konformità ma’ 
sett ta’ regoli u proċeduri amministrattivi kumplessi, mingħajr qligħ miżjud għall-ġestjoni tal-
fondi.

Emenda 2323
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq. Bl-eċċezzjoni tal-
pagament, l-eżekuzzjoni ta' dawk il-
kompiti tista' tkun delegata.

1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq. Bl-eċċezzjoni tal-
pagament, l-eżekuzzjoni ta' dawk il-
kompiti tista' tkun delegata, f’aġenziji 
intermedjarji tal-pagamenti..
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li l-livell taʹ kompetenza intermedju li jeżisti f’ċerti Stati Membri kkawżat mill-
istruttura kostutizzjonali amministrattiva jiġi osservat, biex tiġi introdotta l-figura tal-aġenziji 
intermedjarji tal-pagamenti.

Emenda 2324
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq. Bl-eċċezzjoni tal-
pagament, l-eżekuzzjoni ta' dawk il-
kompiti tista' tkun delegata.

1. L-aġenzija tal-pagamenti għandha tkun 
dipartiment jew korp iddedikat tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll tal-infiq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jipprovdi flessibbiltà għall-programmi reġjonali fl-Istati Membri.

Emenda 2325
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
dipartimenti jew korpi bħala aġenziji tal-
pagamenti li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 111(2).

2. L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
dipartimenti jew korpi bħala aġenziji tal-
pagamenti li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 111(2). 
Madankollu, għal dawk il-programmi 
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operazzjonali fejn l-ammont totali ta’ 
appoġġ mill-FEMS ma jaqbiżx is-somma 
ta’ EUR 250 000 000, ma jkunx meħtieġ li 
l-aġenzija tal-pagamenti tkun akkreditata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu identifikat jirrifletti l-approċċ fid-dispożizzjonijiet komuni dwar is-
separazzjoni tal-funzjoni u l-ħtieġa għal awtoritajiet ta’ verifika separati ’l fuq mill-figura 
identifikata.  Dan għalhekk jikkunsidra t-twettiq tal-programm permezz ta’ 
amministrazzjonijiet sub-Stat Membri u jipprovdi l-flessibbiltà meħtieġa.

Emenda 2326
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111
Setgħat tal-Kummissjoni

Sabiex tiżgura t-tħaddim tajjeb tas-
sistema stabbilita fl-Artikolu 106, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 dwar:
(a) il-kondizzjonijiet minimi għall-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti 
fir-rigward tal-ambjent intern, l-
attivitajiet ta’ kontroll, l-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni, u l-monitoraġġ, kif 
ukoll ir-regoli dwar il-proċedura għall-
ħruġ u l-irtirar tal-akkreditazzjoni;
(b) ir-regoli relatati mas-superviżjoni u l-
proċedura għar-reviżjoni tal-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti;
(c) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti fir-
rigward tal-kontenut tar-
responsabbiltajiet tal-ġestjoni u l-kontroll 
tagħhom.

imħassar
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Or. pt

Emenda 2327
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Setgħat tal-Kummissjoni

Sabiex tiżgura t-tħaddim tajjeb tas-
sistema stabbilita fl-Artikolu 106, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 dwar:
(a) il-kondizzjonijiet minimi għall-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti 
fir-rigward tal-ambjent intern, l-
attivitajiet ta’ kontroll, l-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni, u l-monitoraġġ, kif 
ukoll ir-regoli dwar il-proċedura għall-
ħruġ u l-irtirar tal-akkreditazzjoni;
(b) ir-regoli relatati mas-superviżjoni u l-
proċedura għar-reviżjoni tal-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti;
(c) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti fir-
rigward tal-kontenut tar-
responsabbiltajiet tal-ġestjoni u l-kontroll 
tagħhom.

Or. pt

Emenda 2328
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 111
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Setgħat tal-Kummissjoni

Sabiex tiżgura t-tħaddim tajjeb tas-
sistema stabbilita fl-Artikolu 106, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 dwar:
(a) il-kondizzjonijiet minimi għall-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti 
fir-rigward tal-ambjent intern, l-
attivitajiet ta’ kontroll, l-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni, u l-monitoraġġ, kif 
ukoll ir-regoli dwar il-proċedura għall-
ħruġ u l-irtirar tal-akkreditazzjoni;
(b) ir-regoli relatati mas-superviżjoni u l-
proċedura għar-reviżjoni tal-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti;
(c) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti fir-
rigward tal-kontenut tar-
responsabbiltajiet tal-ġestjoni u l-kontroll 
tagħhom.

Or. pt

Emenda 2329
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kondizzjonijiet minimi għall-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti 
fir-rigward tal-ambjent intern, l-attivitajiet 
ta’ kontroll, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, u l-monitoraġġ, kif ukoll 
ir-regoli dwar il-proċedura għall-ħruġ u l-
irtirar tal-akkreditazzjoni;

(a) il-kondizzjonijiet minimi għall-
akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti 
jew l-aġenzija tal-pagamenti fir-rigward 
tal-ambjent intern, l-attivitajiet ta’ kontroll, 
l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, u l-
monitoraġġ, kif ukoll ir-regoli dwar il-
proċedura għall-ħruġ u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissemplifika r-rekwiżiti imposti fuq l-Istati Membri bl-identifikazzjoni tal-
opzjoni tat-twaqqif ta’ aġenzija tal-pagamenti pjuttost milli r-rekwiżit għal aġenzija tal-
pagamenti akkreditata kumplessa mil-lat amministrattiv.  Għalhekk l-emenda tipprovdi lill-
Istati Membri b’iżjed flessibbiltà, u simplifikazzjoni, fl-amministrazzjoni tal-programm tal-
FEMS.

Emenda 2330
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Korpi ta’ ċertifikazzjoni Awtorità tal-awditjar

Or. pt

Emenda 2331
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Korpi ta’ ċertifikazzjoni Awtorità tal-awditjar

Or. pt

Emenda 2332
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi ta’ ċertifikazzjoni Awtorità tal-awditjar

Or. pt

Emenda 2333
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat 
maħtur mill-Istat Membru li għandu 
jipprovdi opinjoni dwar id-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni tal-ġestjoni li tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-
kontijiet annwali tal-aġenzija tal-
pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontroll intern, kif ukoll il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti, kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju 
ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Għandu jkun 
indipendenti fil-livell operazzjonali mill-
aġenzija tal-pagamenti, mill-awtorità 
amministrattiva u mill-awtorità li 
akkreditat lil dik l-aġenzija ta' pagamenti.

1. L-awtorità tal-awditjar għandha tkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat 
maħtur mill-Istat Membru li għandu 
jipprovdi opinjoni dwar id-dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni tal-ġestjoni li tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-
kontijiet annwali tal-aġenzija tal-
pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontroll intern, kif ukoll il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti, kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju 
ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Għandha 
tkun indipendenti fil-livell operazzjonali 
mill-awtorità amministrattiva u mill-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni.

Or. pt

Emenda 2334
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. . Għandu jkun indipendenti fil-livell 1. . Għandha tkun indipendenti fil-livell 
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operazzjonali mill-aġenzija tal-pagamenti, 
mill-awtorità amministrattiva u mill-
awtorità li akkreditat lil dik l-aġenzija ta' 
pagamenti.

operazzjonali mill-awtorità amministrattiva 
u mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.

Or. pt

Emenda 2335
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. . Għandu jkun indipendenti fil-livell 
operazzjonali mill-aġenzija tal-pagamenti, 
mill-awtorità amministrattiva u mill-
awtorità li akkreditat lil dik l-aġenzija ta' 
pagamenti.

1. . Għandha tkun indipendenti fil-livell 
operazzjonali mill-awtorità amministrattiva 
u mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.

Or. pt

Emenda 2336
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat 
maħtur mill-Istat Membru li għandu 
jipprovdi opinjoni dwar id-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni tal-ġestjoni li tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-
kontijiet annwali tal-aġenzija tal-
pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontroll intern, kif ukoll il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti, kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju 
ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Għandu jkun 

1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat 
maħtur mill-Istat Membru li għandu 
jipprovdi opinjoni dwar id-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni tal-ġestjoni li tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-
kontijiet annwali tal-aġenzija tal-
pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontroll intern, kif ukoll il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti, kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju 
ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Għandu jkun 
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indipendenti fil-livell operazzjonali mill-
aġenzija tal-pagamenti, mill-awtorità 
amministrattiva u mill-awtorità li 
akkreditat lil dik l-aġenzija ta' pagamenti.

indipendenti fil-livell operazzjonali mill-
aġenzija tal-pagamenti, mill-awtorità 
amministrattiva u mill-awtorità li 
akkreditat lil dik l-aġenzija ta' pagamenti. 
Madankollu, għal dawk il-programmi 
operazzjonali fejn l-ammont totali ta’ 
appoġġ mill-Fondi ma jaqbiżx is-somma 
ta’ EUR 250 000 000, l-awtorita’ ta’ 
verifika tista’ tkun parti mill-istess 
awtorità pubblika jew korp bħall-awtorità 
amministrattiva ħlief jekk jiġi aċċettat 
espressament mill-Kummissjoni fiż-żmien 
tal-adozzjoni tal-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissemplifika r-rekwżiti imposti fuq l-Istati Membri billi tidentifika l-opzjoni, 
għall-programmi iżgħar, li l-korp taċ-ċertifikazzjoni jkun parti mill-istess korp pubbliku tal-
awtorità amministrattiva u għalhekk jitnaqqsu l-kumplessitajiet u l-ispejjeż amministrattivi.  
Għalhekk l-emenda tipprovdi lill-Istati Membri bi flessibbiltà, u semplifikazzjoni ikbar fl-
amministrazzjoni tal-programm tal-FEMS.

Emenda 2337
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) verifiki fuq il-post tal-operazzjonijiet. (b) verifiki fuq il-post tal-operazzjonijiet, 
b’mod partikolari meta jinvolvu 
investimenti materjali.

Or. es

Emenda 2338
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli bil-
għan li tikseb applikazzjoni uniformi tal-
paragrafi 1, 2, 3 u 4. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 151(3).

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 sabiex tadotta regoli għall-
applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 1, 2, 3 
u 4.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sostituzzjoni ta’ atti implimentattivi permezz ta’ atti ddelegati.

Emenda 2339
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 150, li jistipula 
regoli dwar arranġamenti għar-rekord 
tal-awditjar imsemmi fil-paragrafu 1(c).

imħassar

Or. pt

Emenda 2340
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 150, li jistipula 

imħassar
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regoli dwar arranġamenti għar-rekord 
tal-awditjar imsemmi fil-paragrafu 1(c).

Or. pt

Emenda 2341
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 150, li jistipula 
regoli dwar arranġamenti għar-rekord 
tal-awditjar imsemmi fil-paragrafu 1(c).

imħassar

Or. pt

Emenda 2342
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 115 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati li jikkonċernaw l-obbligi tal-
Istati membri speċifikati fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. pt

Emenda 2343
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 115 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati li jikkonċernaw l-obbligi tal-
Istati membri speċifikati fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. pt

Emenda 2344
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 115 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati li jikkonċernaw l-obbligi tal-
Istati membri speċifikati fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. pt

Emenda 2345
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 116 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk ma seħħx l-irkupru fi żmien erba’ 
snin mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin meta l-irkupru jittieħed 
fil-qrati nazzjonali, il-konsegwenzi 
finanzjarji tan-nuqqas ta’ rkupru għandhom 
jiġġarrbu mill-Istat Membru kkonċernat, 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżit li l-
Istat Membru kkonċernat irid ifittex li 
jwettaq il-proċeduri ta’ rkupru 

Jekk ma seħħx l-irkupru fi żmien sentejn 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin meta l-irkupru jittieħed 
fil-qrati nazzjonali, il-konsegwenzi 
finanzjarji tan-nuqqas ta’ rkupru għandhom 
jiġġarrbu mill-Istat Membru kkonċernat, 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżit li l-
Istat Membru kkonċernat irid ifittex li 
jwettaq il-proċeduri ta’ rkupru 
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b’konformità mal-Artikolu 115. b’konformità mal-Artikolu 115.

Or. en

Emenda 2346
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal każijiet ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji applikati fuq l-infiq direttament 
marbut man-nuqqas ta’ konformità mal-
Artikolu 105, l-Istati Membri għandhom 
jiddeċiedu l-ammont ta’ korrezzjoni billi 
jikkunsidraw il-gravità tan-nuqqas ta’ 
konformità mill-benefiċjarju mar-regoli tal-
PKS, il-vantaġġ ekonomiku miġjub min-
nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-PKS 
jew l-importanza tal-kontribuzzjoni tal-
FEMS għall-attività ekonomika tal-
benefiċjarju.

3. Għal każijiet ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji applikati fuq l-infiq direttament 
marbut man-nuqqas ta’ konformità mal-
Artikolu 105, l-Istati Membri għandhom 
jiddeċiedu l-ammont ta’ korrezzjoni billi 
jikkunsidraw il-gravità tan-nuqqas ta’ 
konformità mill-benefiċjarju mar-regoli tal-
PKS, il-gravità tal-ħsara lill-ekosistema, l-
istokkijiet tal-ħut jew l-ambjent marittimu, 
il-vantaġġ ekonomiku miġjub min-nuqqas 
ta’ konformità mar-regoli tal-PKS jew l-
importanza tal-kontribuzzjoni tal-FEMS 
għall-attività ekonomika tal-benefiċjarju.

Or. en

Emenda 2347
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal każijiet ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji applikati fuq l-infiq direttament 
marbut man-nuqqas ta’ konformità mal-
Artikolu 105, l-Istati Membri għandhom 
jiddeċiedu l-ammont ta’ korrezzjoni billi 
jikkunsidraw il-gravità tan-nuqqas ta’ 
konformità mill-benefiċjarju mar-regoli tal-
PKS, il-vantaġġ ekonomiku miġjub min-

3. Għal każijiet ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji applikati fuq l-infiq direttament 
marbut man-nuqqas ta’ konformità mal-
Artikolu 105, l-Istati Membri għandhom 
jiddeċiedu l-ammont ta’ korrezzjoni billi 
jikkunsidraw is-serjetà, il-limitu, it-tul taż-
żmien u r-rikorrenza tan-nuqqas ta’ 
konformità mill-benefiċjarju mar-regoli tal-
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nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-PKS 
jew l-importanza tal-kontribuzzjoni tal-
FEMS għall-attività ekonomika tal-
benefiċjarju.

PKS, il-vantaġġ ekonomiku miġjub min-
nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-PKS 
jew l-importanza tal-kontribuzzjoni tal-
FEMS għall-attività ekonomika tal-
benefiċjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gravità tan-nuqqas ta’ konformità min-naħa ta’ benefiċjarju tiġi determinata min-numru 
ta’ fatturi: is-serjetà, il-limitu, it-tul taż-żmien u r-rikorrenza tagħha

Emenda 2348
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-elementi li jippermettu l-
interruzzjoni mniżżla fl-Artikolu 74(1)(a) 
sa (c) tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] l-
uffiċjal awtorizzanti permezz ta’ delega fis-
sens tar-[Regolament Finanzjarju] jista’ 
jinterrompi d-data ta’ skadenza tal-
pagament għal talba għal ħlas interim għal 
perjodu massimu ta’ disa’ xhur jekk il-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd li x’aktarx 
jaffettwa l-infiq li jinstab f’dikjarazzjoni 
ċertifikata ta’ nfiq li għaliha jintalab il-
pagament interim;

Minbarra l-elementi li jippermettu l-
interruzzjoni mniżżla fl-Artikolu 74(1)(a) 
sa (c) tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] l-
uffiċjal awtorizzanti permezz ta’ delega fis-
sens tar-[Regolament Finanzjarju] jista’ 
jinterrompi d-data ta’ skadenza tal-
pagament għal talba għal ħlas interim għal 
perjodu massimu ta’ sitt xhur jekk il-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd li x’aktarx 
jaffettwa l-infiq li jinstab f’dikjarazzjoni 
ċertifikata ta’ nfiq li għaliha jintalab il-
pagament interim;

Or. pt

Emenda 2349
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-elementi li jippermettu l-
interruzzjoni mniżżla fl-Artikolu 74(1)(a) 
sa (c) tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] l-
uffiċjal awtorizzanti permezz ta’ delega fis-
sens tar-[Regolament Finanzjarju] jista’ 
jinterrompi d-data ta’ skadenza tal-
pagament għal talba għal ħlas interim għal 
perjodu massimu ta’ disa’ xhur jekk il-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd li x’aktarx 
jaffettwa l-infiq li jinstab f’dikjarazzjoni 
ċertifikata ta’ nfiq li għaliha jintalab il-
pagament interim;

Minbarra l-elementi li jippermettu l-
interruzzjoni mniżżla fl-Artikolu 74(1)(a) 
sa (c) tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] l-
uffiċjal awtorizzanti permezz ta’ delega fis-
sens tar-[Regolament Finanzjarju] jista’ 
jinterrompi d-data ta’ skadenza tal-
pagament għal talba għal ħlas interim għal 
perjodu massimu ta’ sitt xhur jekk il-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd li x’aktarx 
jaffettwa l-infiq li jinstab f’dikjarazzjoni 
ċertifikata ta’ nfiq li għaliha jintalab il-
pagament interim;

Or. pt

Emenda 2350
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikoli 118 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Minbarra l-elementi li jippermettu l-
interruzzjoni mniżżla fl-Artikolu 74(1)(a) 
sa (c) tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] l-
uffiċjal awtorizzanti permezz ta’ delega fis-
sens tar-[Regolament Finanzjarju] jista’ 
jinterrompi d-data ta’ skadenza tal-
pagament għal talba għal ħlas interim għal 
perjodu massimu ta’ disa’ xhur jekk il-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 

Minbarra l-elementi li jippermettu l-
interruzzjoni mniżżla fl-Artikolu 74(1)(a) 
sa (c) tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] l-
uffiċjal awtorizzanti permezz ta’ delega fis-
sens tar-[Regolament Finanzjarju] jista’ 
jinterrompi d-data ta’ skadenza tal-
pagament għal talba għal ħlas interim għal 
perjodu massimu ta’ disa’ xhur jekk il-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li Stat 
Membru jkun naqas milli jikkonforma mal-
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milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd li x’aktarx 
jaffettwa l-infiq li jinstab f’dikjarazzjoni 
ċertifikata ta’ nfiq li għaliha jintalab il-
pagament interim.

obbligi tiegħu skont il-Politika Komuni tas-
Sajd li jaffettwaw direttament l-infiq li 
jinstab f’dikjarazzjoni ċertifikata ta’ nfiq li 
għaliha jintalab il-pagament interim.

Or. es

Emenda 2351
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-Istat Membru naqas milli 
jissottometti r-rapporti meħtieġa dwar il-
kapaċità tal-flotta u r-relazzjoni tagħha 
mar-riżorsi disponibbli meħtieġa taħt ir-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd]

Or. en

Emenda 2352
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fejn l-Istati Membri naqsu milli 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom li jiġbru u 
jittrażmettu dejta u/jew l-obbligu tagħhom 
li jilħqu bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u 
l-opportunitajiet ta’ sajd kif imsemmi fl-
Artikolu 34(1) tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd].

Or. en



PE502.260v01-00 146/186 AM\923822MT.doc

MT

Emenda 2353
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd. Għandu jkun 
probabbli li dan in-nuqqas ta’ konformità 
jaffettwa n-nefqa li tinsab f’dikjarazzjoni 
ċċertifikata li għaliha jintalab il-pagament 
interim;

e) il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 
tirrikonoxxi li Stat Membru jkun naqas 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-Politika Komuni tas-Sajd. Dan in-nuqqas 
ta’ konformità jaffettwa direttament in-
nefqa li tinsab f’dikjarazzjoni ċċertifikata li 
għaliha jintalab il-pagament interim;

Or. es

Emenda 2354
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kundizzjonijiet msemmija fl-
Artikoli 17(5) u 20(3) tar-Regolament 
[dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni] huma 
ssodisfati.

imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ sospensjoni ta’ pagamenti fil-każ ta’ ‘Għan Intermedju’ ma jikkunsidrax il-fatt 
li ġeneralment hemm imdaħħlin fatturi bħall-irtirar ta’ investiment, aktar milli l-effiċjenza 
amministrattiva u finanzjarja. 

Emenda 2355
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal regolament
Artikolu 119 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li 
tissospendi l-pagamenti interim kollha jew 
parti minnhom wara li tkun tat lill-Istat 
Membru l-opportunità li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu fi żmien perjodu 
ta’ xahrejn. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 151(3), regoli dettaljati dwar il-
parti tal-pagamenti li jistgħu jiġu sospiżi. 
Dawn l-ammonti għandhom ikunu 
proporzjonati għan-natura u l-importanza 
tan-nuqqas, l-irregolarità jew in-nuqqas ta’ 
konformità mill-Istat Membru.

2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li 
tissospendi l-pagamenti interim kollha jew 
parti minnhom wara li tkun tat lill-Istat 
Membru l-opportunità li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu f’perjodu ta’ 
xahrejn. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 151(3), regoli dettaljati dwar il-
parti tal-pagamenti li jistgħu jiġu sospiżi. 
Dawn l-ammonti għandhom ikunu 
proporzjonati għan-natura u l-importanza 
tan-nuqqas, l-irregolarità jew in-nuqqas ta’ 
konformità mill-Istat Membru kif ukoll ż-
żmien li għadda minnu stess.

Or. es

Emenda 2356
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 120

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 120 imħassar
Setgħat tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jiddefinixxu l-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità msemmija fl-
Artikolu 118 u 119(1)(e), inkluż l-elenkar 
tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-PKS li 
huma essenzjali għall-konservazzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar.
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2. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
regoli dettaljati dwar il-proċedura ta’ 
interruzzjoni u sospensjoni. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 151(3).

Or. pt

Emenda 2357
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 120 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jiddefinixxu l-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità msemmija fl-
Artikolu 118 u 119(1)(e), inkluż l-elenkar 
tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-PKS li 
huma essenzjali għall-konservazzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar.

imħassar

Or. pt

Emenda 2358
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 120 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li jiddefinixxu l-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità msemmija fl-
Artikolu 118 u 119(1)(e), inkluż l-elenkar 

imħassar
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tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-PKS li 
huma essenzjali għall-konservazzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar.

Or. pt

Emenda 2359
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 121 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż 
minn qabel biżżejjed ta’ kontrolli fuq il-
post lill-Istat Membru kkonċernat jew lill-
Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ser 
issir il-kontrolli. Aġenti mill-Istat Membru 
kkonċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-
kontrolli.

4. Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż ta’ 
mill-anqas xahar minn qabel ta’ kontrolli 
fuq il-post lill-Istat Membru kkonċernat 
jew lill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
jkunu ser isiru l-kontrolli. Aġenti mill-Istat 
Membru kkonċernat jistgħu jieħdu sehem 
f’dawn il-kontrolli.

Or. pt

Emenda 2360
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha dwar l-irregolaritajiet 
u l-każijiet suspettati ta’ frodi identifikati, u 
dwar il-passi meħuda sabiex jirkupraw 
ħlasijiet bi żball b’rabta ma’ dawk l-
irregolaritajiet u frodi skont l-Artikolu 116.

3. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha dwar l-irregolaritajiet 
u l-każijiet suspettati ta’ frodi identifikati, 
jekk dawn jinvolvu ammonti li jeċċedu 
EUR 10 000, u dwar il-passi meħuda 
sabiex jirkupraw ħlasijiet bi żball b’rabta 
ma’ dawk l-irregolaritajiet u frodi skont l-
Artikolu 116.

Or. pt
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Emenda 2361
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu d-dokumenti ta’ 
sostenn relatati mal-pagamenti magħmula 
u d-dokumenti relatati mar-rendiment tal-
kontrolli amministrattivi u fiżiċi meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

L-awtorità amministrattiva flimkien mal-
awtoritajiet l-oħra għandhom iżommu d-
dokumenti ta’ sostenn relatati mal-
pagamenti magħmula u d-dokumenti 
relatati mar-rendiment tal-kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 2362
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu d-dokumenti ta’ 
sostenn relatati mal-pagamenti magħmula 
u d-dokumenti relatati mar-rendiment tal-
kontrolli amministrattivi u fiżiċi meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

L-awtorità amministrattiva flimkien mal-
awtoritajiet l-oħra għandhom iżommu d-
dokumenti ta’ sostenn relatati mal-
pagamenti magħmula u d-dokumenti 
relatati mar-rendiment tal-kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

Or. pt
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Emenda 2363
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu d-dokumenti ta’ 
sostenn relatati mal-pagamenti magħmula 
u d-dokumenti relatati mar-rendiment tal-
kontrolli amministrattivi u fiżiċi meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

L-awtorità amministrattiva flimkien mal-
awtoritajiet l-oħra għandhom iżommu d-
dokumenti ta’ sostenn relatati mal-
pagamenti magħmula u d-dokumenti 
relatati mar-rendiment tal-kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 2364
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dawk id-dokumenti jinżammu minn 
awtorità li taġixxi taħt delega minn 
aġenzija tal-pagamenti u li hija 
responsabbli mill-awtorizzazzjoni tan-
nefqa, dik l-awtorità għandha tibgħat ir-
rapporti lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata fuq in-numru ta’ kontrolli 
magħmula, il-kontenut tagħhom u l-
miżuri meħuda fid-dawl tar-riżultati 
tagħhom.

imħassar

Or. pt

Emenda 2365
João Ferreira
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Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dawk id-dokumenti jinżammu minn 
awtorità li taġixxi taħt delega minn 
aġenzija tal-pagamenti u li hija 
responsabbli mill-awtorizzazzjoni tan-
nefqa, dik l-awtorità għandha tibgħat ir-
rapporti lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata fuq in-numru ta’ kontrolli 
magħmula, il-kontenut tagħhom u l-
miżuri meħuda fid-dawl tar-riżultati 
tagħhom.

imħassar

Or. pt

Emenda 2366
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dawk id-dokumenti jinżammu minn 
awtorità li taġixxi taħt delega minn 
aġenzija tal-pagamenti u li hija 
responsabbli mill-awtorizzazzjoni tan-
nefqa, dik l-awtorità għandha tibgħat ir-
rapporti lill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata fuq in-numru ta’ kontrolli 
magħmula, il-kontenut tagħhom u l-
miżuri meħuda fid-dawl tar-riżultati 
tagħhom.

imħassar

Or. pt

Emenda 2367
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta għal regolament
Artikolu 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 124 imħassar
Approvazzjoni tal-kontijiet
1. Qabel it-30 ta’ April tas-sena ta’ wara 
s-sena tal-baġit inkwistjoni u fuq il-bażi 
tal-informazzjoni trażmessa skont l-
Artikolu 125(c), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tal-
kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati.
2. Id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri 
l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità 
tal-kontijiet annwali ppreżentati. Id-
deċiżjoni għandha tiġi adottata mingħajr 
preġudizzju għad-deċiżjonijiet adottati 
sussegwentement skont l-Artikolu 128.

Or. pt

Emenda 2368
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 124 imħassar
Approvazzjoni tal-kontijiet

1. Qabel it-30 ta’ April tas-sena ta’ wara 
s-sena tal-baġit inkwistjoni u fuq il-bażi 
tal-informazzjoni trażmessa skont l-
Artikolu 125(c), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tal-
kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati.
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2. Id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri 
l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità 
tal-kontijiet annwali ppreżentati. Id-
deċiżjoni għandha tiġi adottata mingħajr 
preġudizzju għad-deċiżjonijiet adottati 
sussegwentement skont l-Artikolu 128.

Or. pt

Emenda 2369
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 124 imħassar
Approvazzjoni tal-kontijiet

1. Qabel it-30 ta’ April tas-sena ta’ wara 
s-sena tal-baġit inkwistjoni u fuq il-bażi 
tal-informazzjoni trażmessa skont l-
Artikolu 125(c), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tal-
kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati.
2. Id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri 
l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità 
tal-kontijiet annwali ppreżentati. Id-
deċiżjoni għandha tiġi adottata mingħajr 
preġudizzju għad-deċiżjonijiet adottati 
sussegwentement skont l-Artikolu 128.

Or. pt

Emenda 2370
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni, id-
dikjarazzjonijiet u d-dokumenti li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni, fid-data indikata, l-
informazzjoni, id-dikjarazzjonijiet u d-
dokumenti li ġejjin:

Or. pt

Emenda 2371
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni, id-
dikjarazzjonijiet u d-dokumenti li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni, fid-data indikata, l-
informazzjoni, id-dikjarazzjonijiet u d-
dokumenti li ġejjin:

Or. pt

Emenda 2372
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni, id-
dikjarazzjonijiet u d-dokumenti li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni, fid-data indikata, l-
informazzjoni, id-dikjarazzjonijiet u d-
dokumenti li ġejjin:

Or. pt
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Emenda 2373
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata:

(a) għal awtoritajiet amministrattivi:

Or. pt

Emenda 2374
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata:

(a) għal awtoritajiet amministrattivi:

Or. pt

Emenda 2375
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata:

(a) għal awtoritajiet amministrattivi:

Or. pt

Emenda 2376
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-dokument ta’ akkreditazzjoni 
tagħha;

(i) l-isem tagħha;

Or. pt

Emenda 2377
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-dokument ta’ akkreditazzjoni 
tagħha;

(i) l-isem tagħha;

Or. pt

Emenda 2378
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-dokument ta’ akkreditazzjoni 
tagħha;

(i) l-isem tagħha;

Or. pt

Emenda 2379
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) fejn rilevanti, l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tagħha,

imħassar

Or. pt

Emenda 2380
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) fejn rilevanti, l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tagħha,

(iii) id-dettalji ta’ kuntatt tagħha;

Or. pt

Emenda 2381
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għaregolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) fejn rilevanti, l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tagħha,

(iii) id-dettalji ta’ kuntatt tagħha;

Or. pt

Emenda 2382
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal korp ta’ ċertifikazzjoni: imħassar
(i) ismu;
(ii) id-dettall tal-indirizz tiegħu,

Or. pt

Emenda 2383
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal korp ta’ ċertifikazzjoni: imħassar
(i) ismu;
(ii) id-dettall tal-indirizz tiegħu,

Or. pt

Emenda 2384
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jaġixxu 
wkoll bħala talbiet għal pagamenti, 
iffirmati mill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata u akkumpanjati mill-
informazzjoni meħtieġa;

(i) dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jaġixxu 
wkoll bħala talbiet għal pagamenti, 
iffirmati u akkumpanjati mill-
informazzjoni meħtieġa;

Or. pt
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Emenda 2385
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jaġixxu 
wkoll bħala talbiet għal pagamenti, 
iffirmati mill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata u akkumpanjati mill-
informazzjoni meħtieġa;

(i) dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jaġixxu 
wkoll bħala talbiet għal pagamenti, 
iffirmati u akkumpanjati mill-
informazzjoni meħtieġa;

Or. pt

Emenda 2386
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jaġixxu 
wkoll bħala talbiet għal pagamenti, 
iffirmati mill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata u akkumpanjati mill-
informazzjoni meħtieġa;

(i) dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jaġixxu 
wkoll bħala talbiet għal pagamenti, 
debitament iffirmati u akkumpanjati mill-
informazzjoni meħtieġa;

Or. pt

Emenda 2387
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-
ġestjoni u l-kontijiet annwali tal-aġenziji 
tal-pagamenti akkreditati;

(iii) id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-
ġestjoni;
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Or. pt

Emenda 2388
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-
ġestjoni u l-kontijiet annwali tal-aġenziji 
tal-pagamenti akkreditati;

(iii) id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-
ġestjoni;

Or. pt

Emenda 2389
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-
ġestjoni u l-kontijiet annwali tal-aġenziji 
tal-pagamenti akkreditati;

(iii) id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-
ġestjoni;

Or. pt

Emenda 2390
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) sommarju tar-riżultati tal-verifiki u l-
verifiki kollha disponibbli mwettqa.

imħassar
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Or. pt

Emenda 2391
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni u l-kontijiet annwali tal-
aġenziji tal-pagamenti, kif ukoll ir-riżultati 
tal-awditjar u l-kontrolli disponibbli kollha 
mwettqa;

(ii) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni kif ukoll ir-riżultati tal-
awditjar u l-kontrolli disponibbli kollha 
mwettqa;

Or. pt

Emenda 2392
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni u l-kontijiet annwali tal-
aġenziji tal-pagamenti, kif ukoll ir-riżultati 
tal-awditjar u l-kontrolli disponibbli kollha 
mwettqa;

(ii) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni kif ukoll ir-riżultati tal-
awditjar u l-kontrolli disponibbli kollha 
mwettqa;

Or. pt

Emenda 2393
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – punt a – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni u l-kontijiet annwali tal-
aġenziji tal-pagamenti, kif ukoll ir-riżultati 
tal-awditjar u l-kontrolli disponibbli kollha 
mwettqa;

(ii) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni kif ukoll ir-riżultati tal-
awditjar u l-kontrolli disponibbli kollha 
mwettqa;

Or. pt

Emenda 2394
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-ismijiet u d-dettalji tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati u tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni;

(iv) l-ismijiet u d-dettalji  tal-awtoritajiet 
amministrattivi u ta’ kontroll;

Or. pt

Emenda 2395
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-ismijiet u d-dettalji tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati u tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni;

(iv) l-ismijiet u d-dettalji  tal-awtoritajiet 
amministrattivi u ta’ kontroll;

Or. pt

Emenda 2396
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-ismijiet u d-dettalji tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati u tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni;

(iv) l-ismijiet u d-dettalji  tal-awtoritajiet 
amministrattivi u ta’ kontroll;

Or. pt

Emenda 2397
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-infiq li jinstab f’dikjarazzjoni 
ċċertifikata ta’ nfiq huwa affetwat minn 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli tal-PKS mill-Istat Membru li huma 
essenzjali għall-konservazzjoni ta’ riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar;

imħassar

Or. pt

Emenda 2398
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-każijiet fil-kuntest tal-
paragrafu 1(b) fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-Artikolu 105, u l-paragrafu 
1(d), il-Kummissjoni għandha tibbaża l-
korrezzjonijiet finanzjarji tagħha biss fuq l-
infiq direttament marbut man-nuqqas ta’ 

3. Għall-każijiet fil-kuntest tal-paragrafu 
1(b) fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-
Artikolu 105, u l-paragrafu 1(d), il-
Kummissjoni għandha tibbaża l-
korrezzjonijiet finanzjarji tagħha biss fuq l-
infiq direttament marbut man-nuqqas ta’ 
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konformità mar-regoli tal-PKS. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi l-ammont 
ta’ korrezzjoni billi tikkunsidra l-gravità 
tan-nuqqas ta’ konformità mill-Istat 
Membru jew mill-benefiċjarju mar-regoli 
tal-PKS, il-vantaġġ ekonomiku miġjub 
min-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-
PKS jew l-importanza tal-kontribuzzjoni 
tal-FEMS għall-attività ekonomika tal-
benefiċjarju.

konformità mar-regoli tal-PKS. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi l-ammont 
ta’ korrezzjoni billi tikkunsidra l-gravità 
tal-ħsara lill-ekosistema, lill-istokkijiet 
tal-ħut jew lill-ambjent marittimu, il-
gravità tan-nuqqas ta’ konformità mill-Istat 
Membru jew mill-benefiċjarju mar-regoli 
tal-PKS, il-vantaġġ ekonomiku miġjub 
min-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-
PKS jew l-importanza tal-kontribuzzjoni 
tal-FEMS għall-attività ekonomika tal-
benefiċjarju.

Or. en

Emenda 2399
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Kummissjoni tibbaża l-
pożizzjoni tagħha fuq il-fatti stabbiliti 
minn awdituri oħrajn għajr dawk tas-
servizzi tagħha stess, hija għandha tħejji 
l-konklużjonijiet tagħha dwar il-
konsegwenzi finanzjarji tagħhom, wara li 
teżamina l-miżuri meħuda mill-Istat 
Membru kkonċernat skont l-Artikolu 117, 
in-notifika sottomessa skont l-
Artikolu 125(c) u kwalunkwe tweġiba 
mill-Istat Membru.

imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt jidher li jagħti kredibilità biss lill-awdituri tal-Kummissjoni stess, u għandu jiġi 
mħassar mill-Artikolu dwar il-korrezzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni. 
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Emenda 2400
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li għandhom:

imħassar

(a) jistabbilixxu l-kriterji li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit il-livell ta’ 
korrezzjoni finanzjarja li għandha tiġi 
applikata fil-każ ta’ rata fissa jew 
korrezzjoni finanzjarja estrapolata.
(b) jelenkaw ir-regoli tal-PKS relevanti 
msemmija fil-paragrafu (1)(d) li huma 
essenzjali għall-konservazzjoni ta’ riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar.

Or. pt

Emenda 2401
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li għandhom:

imħassar

(a) jistabbilixxu l-kriterji li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit il-livell ta’ 
korrezzjoni finanzjarja li għandha tiġi 
applikata fil-każ ta’ rata fissa jew 
korrezzjoni finanzjarja estrapolata.
(b) jelenkaw ir-regoli tal-PKS relevanti 
msemmija fil-paragrafu (1)(d) li huma 
essenzjali għall-konservazzjoni ta’ riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar.



AM\923822MT.doc 167/186 PE502.260v01-00

MT

Or. pt

Emenda 2402
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 150 li għandhom:

imħassar

(a) jistabbilixxu l-kriterji li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit il-livell ta’ 
korrezzjoni finanzjarja li għandha tiġi 
applikata fil-każ ta’ rata fissa jew 
korrezzjoni finanzjarja estrapolata.
(b) jelenkaw ir-regoli tal-PKS relevanti 
msemmija fil-paragrafu (1)(d) li huma 
essenzjali għall-konservazzjoni ta’ riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar.

Or. pt

Emenda 2403
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tiġi stabbilita sistema komuni 
ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-
operazzjonijiet tal-FEMS taħt ġestjoni 
konġunta bil-għan li titkejjel il-prestazzjoni 
tal-FEMS. Sabiex jiġi żgurat tkejjil effettiv 
tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 150 rigward il-kontenut u 
l-bini ta’ dak il-qafas.

1. Għandha tiġi stabbilita sistema komuni 
ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-
operazzjonijiet tal-FEMS taħt ġestjoni 
konġunta bil-għan li titkejjel il-prestazzjoni 
tal-FEMS. Sabiex jiġi żgurat tkejjil effettiv 
tal-prestazzjoni.
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Or. pt

Emenda 2404
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tiġi stabbilita sistema komuni 
ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-
operazzjonijiet tal-FEMS taħt ġestjoni 
konġunta bil-għan li titkejjel il-prestazzjoni 
tal-FEMS. Sabiex jiġi żgurat tkejjil effettiv 
tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 150 rigward il-kontenut u 
l-bini ta’ dak il-qafas.

1. Għandha tiġi stabbilita sistema komuni 
ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-
operazzjonijiet tal-FEMS taħt ġestjoni 
konġunta bil-għan li titkejjel il-prestazzjoni 
tal-FEMS. Sabiex jiġi żgurat tkejjil effettiv 
tal-prestazzjoni.

Or. pt

Emenda 2405
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tiġi stabbilita sistema komuni 
ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-
operazzjonijiet tal-FEMS taħt ġestjoni 
konġunta bil-għan li titkejjel il-prestazzjoni 
tal-FEMS. Sabiex jiġi żgurat tkejjil effettiv 
tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 150 rigward il-kontenut u 
l-bini ta’ dak il-qafas.

1. Għandha tiġi stabbilita sistema komuni 
ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-
operazzjonijiet tal-FEMS taħt ġestjoni 
konġunta bil-għan li tiġi żgurata l-
evalwazzjoni effettiva tal-prestazzjoni tal-
FEMS.

Or. pt
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Emenda 2406
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impatt tal-FEMS għandu jitkejjel 
skont il-prijoritajiet tal-Unjoni msemmija 
fl-Artikolu 6.

imħassar

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, għandha tiddefinixxi 
sett ta’ indikaturi speċifiċi għal dawn il-
prijoritajiet tal-Unjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 151(3).

Or. pt

Emenda 2407
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impatt tal-FEMS għandu jitkejjel 
skont il-prijoritajiet tal-Unjoni msemmija 
fl-Artikolu 6.

imħassar

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, għandha tiddefinixxi 
sett ta’ indikaturi speċifiċi għal dawn il-
prijoritajiet tal-Unjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 151(3).

Or. pt
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Emenda 2408
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 134 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni ewlenija dwar l-
implimentazzjoni tal-programm, dwar kull 
operazzjoni magħżula għal finanzjament, 
kif ukoll dwar l-operazzjonijiet kompluti, 
meħtieġa għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u ta’ kull 
operazzjoni, għandha tiġi rreġistrata u 
miżmuma b’mod elettroniku.

1. L-informazzjoni ewlenija dwar l-
implimentazzjoni tal-programm, dwar kull 
operazzjoni magħżula għal finanzjament, 
kif ukoll dwar l-operazzjonijiet kompluti, 
meħtieġa għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju u ta’ kull 
operazzjoni, għandha tiġi rreġistrata u 
miżmuma b’mod elettroniku.

(emenda lingwistika)

Or. el

Emenda 2409
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 134 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm sistema elettronika sikura xierqa 
sabiex tirreġistra, iżżomm u tiġġestixxi l-
informazzjoni ewlenija u biex tirrapporta 
dwar il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm sistema elettronika sikura xierqa 
sabiex tirreġistra, iżżomm u tiġġestixxi l-
informazzjoni ewlenija u biex tirrapporta 
dwar il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

(emenda lingwistika)

Or. el

Emenda 2410
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandu jiġi kkonsultat u joħroġ 
opinjoni, fi żmien erba’ xhur mid-deċiżjoni 
li tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-
għażla għall-operazzjonijiet iffinanzjati; il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

(a) għandu jiġi kkonsultat u joħroġ 
opinjoni, fi żmien sitt xhur mid-deċiżjoni li 
tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-
għażla għall-operazzjonijiet iffinanzjati; il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

Or. pt

Emenda 2411
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandu jiġi kkonsultat u joħroġ 
opinjoni, fi żmien erba’ xhur mid-deċiżjoni 
li tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-
għażla għall-operazzjonijiet iffinanzjati; il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

(a) għandu jiġi kkonsultat u joħroġ 
opinjoni, fi żmien erba’ xhur mid-deċiżjoni 
li tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-
għażla għall-operazzjonijiet iffinanzjati; il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

(emenda lingwistika)

Or. el

Emenda 2412
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 1 – punt а

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandu jiġi kkonsultat u joħroġ 
opinjoni, fi żmien erba’ xhur mid-deċiżjoni 
li tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-

(a) għandu jiġi kkonsultat u joħroġ 
opinjoni, fi żmien sitt xhur mid-deċiżjoni li 
tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-
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għażla għall-operazzjonijiet iffinanzjati; il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

għażla għall-operazzjonijiet iffinanzjati; il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

Or. bg

Emenda 2413
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandu jeżamina l-azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa, l-opportunitajiet ugwali u n-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, inkluża l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

imħassar

Or. pt

Emenda 2414
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Mejju 2016 u sal-
31 ta’ Mejju ta' kull sena sussegwenti sal-
2023 b’din is-sena inkluża, l-Istat Membru 
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
rapport annwali ta’ implimentazzjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali fis-sena kalendarja ta’ qabel. 
Ir-rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri 
s-snin kalendarji tal-2014 u l-2015.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2016 u sat-
30 ta’ Ġunju ta’ kull sena sussegwenti sal-
2023 b’din is-sena inkluża, l-Istat Membru 
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
rapport annwali ta’ implimentazzjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali fis-sena kalendarja ta’ qabel. 
Ir-rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri 
s-snin kalendarji tal-2014 u l-2015.

Or. el
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Emenda 2415
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Mejju 2016 u sal-
31 ta’ Mejju ta' kull sena sussegwenti sal-
2023 b’din is-sena inkluża, l-Istat Membru 
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
rapport annwali ta’ implimentazzjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali fis-sena kalendarja ta’ qabel. 
Ir-rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri 
s-snin kalendarji tal-2014 u l-2015.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2016 u sat-
30 ta’ Ġunju ta’ kull sena sussegwenti sal-
2023 b’din is-sena inkluża, l-Istat Membru 
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
rapport annwali ta’ implimentazzjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali fis-sena kalendarja ta’ qabel. 
Ir-rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri 
s-snin kalendarji tal-2014 u l-2015.

Or. bg

Emenda 2416
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti, 
b'kollaborazzjoni mal-awtorità 
amministrattiva, għandha tkun 
responsabbli f'konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall-:

1. L-awtorità amministrattiva, għandha 
tkun responsabbli f’konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall-:

Or. pt

Emenda 2417
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti, 
b'kollaborazzjoni mal-awtorità 
amministrattiva, għandha tkun 
responsabbli f'konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall:

1. L-awtorità amministrattiva, għandha 
tkun responsabbli f'konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tittratta t-tneħħija ta’ piżijiet amministrattivi u d-dupplikazzjonijiet. L-Awtorità 
Amministrattiva hija finalment responsabbli mill-fond u għalhekk, għandu jkollha portal ta’ 
sit elettroniku b’din l-informazzjoni. M'huwiex imħeġġeġ jew effiċjenti li l-aġenzija tal-
pagamenti għandu jkollha sit elettroniku addizzjonali. 

Emenda 2418
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti, 
b'kollaborazzjoni mal-awtorità 
amministrattiva, għandha tkun 
responsabbli f'konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall-:

1. L-awtoritá amministrattiva, 
b’kollaborazzjoni mal-awtorità 
amministrattiva, għandha tkun 
responsabbli f’konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall-:

Or. pt

Emenda 2419
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti, 
b'kollaborazzjoni mal-awtorità 
amministrattiva, għandha tkun 
responsabbli f'konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall-:

1. L-awtoritá amministrattiva, għandha 
tkun responsabbli f’konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall-:

Or. pt

Emenda 2420
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenzija tal-pagamenti, 
b'kollaborazzjoni mal-awtorità 
amministrattiva, għandha tkun 
responsabbli f'konformità mal-Artikolu 
108(1)(i) għall:

1. L-awtorità amministrattiva, għandha 
tkun responsabbli f'konformità mal-
Artikolu 108(1)(i) għall:

Or. es

Emenda 2421
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżgurar tal-ftuħ ta’ sit elettroniku uniku 
jew portal ta’ sit elettroniku uniku li 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali f’kull Stat 
Membru u aċċess għalih;

(a) iżgurar tal-ftuħ ta’ sit elettroniku uniku 
jew portal ta’ sit elettroniku uniku li 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali f’kull Stat 
Membru u aċċess għalih; dan is-sit jew 
portal ta’ sit elettroniku għandu jiġi 
aġġornat minnufih f’każ li jkun hemm xi 
tibdil;
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Or. ro

Emenda 2422
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) iżgurar tal-ftuħ ta’ sit elettroniku uniku 
jew portal ta’ sit elettroniku uniku li 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali f’kull Stat 
Membru u aċċess għalih;

a) iżgurar tal-ftuħ ta’ sit elettroniku uniku 
jew portal ta’ sit elettroniku uniku li 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-
programmi operazzjonali f’kull Stat 
Membru u aċċess għalih;

Or. fr

Emenda 2423
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżgurar tal-ftuħ ta’ sit elettroniku uniku 
jew portal ta’ sit elettroniku uniku li 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali f’kull Stat 
Membru u aċċess għalih;

(a) iżgurar tal-ftuħ ta’ sit elettroniku uniku 
jew portal ta’ sit elettroniku uniku li 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali f’kull Stat 
Membru u aċċess faċli għalih;

(emenda lingwistika)

Or. el

Emenda 2424
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali 
bl-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt il-
programm operazzjonali;

(b) informazzjoni lill-benefiċjarji 
potenzjali, permezz ta’ sensiela ta’ metodi 
aċċessibbli, bl-opportunitajiet ta’ 
finanzjament taħt il-programm 
operazzjonali;

Or. ro

Emenda 2425
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) informazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali 
bl-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt il-
programm operazzjonali;

b) informazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali 
bl-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt il-
programmi operazzjonali;

Or. fr

Emenda 2426
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull bidla fl-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a) u (b) għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku, mill-inqas tliet 
xhur qabel din il-bidla tidħol fis-seħħ.

Or. ro
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Emenda 2427
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata mill-inqas kull tliet xhur.

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata kull sena.

Or. pt

Emenda 2428
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata mill-inqas kull tliet xhur.

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata mill-inqas kull sena.

Or. el

Emenda 2429
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata mill-inqas kull tliet xhur.

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata kull sena.

Or. pt
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Emenda 2430
Kriton Arsenis, Chris Davies, Isabella Lövin

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fir-rigward tal-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali, id-Direttiva 
2003/4/KE u r-Regolamenti 
1049/2001/KE u 1367/2006/KE 
għandhom japplikaw.

Or. en

Emenda 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Artikolu 147 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
fondi tal-Unjoni ma ntużawx skont il-
konduzzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament jew fi kwalunkwe att legali 
tal-Unjoni ieħor li huwa applikabbli, din 
għandha tinnotifika lill-benefiċjarji li 
għandu jkollhom xahar mid-data ta’ din in-
notifika sabiex jibagħtu l-osservazzjonijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni.

1. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
fondi tal-Unjoni ma ntużawx skont il-
konduzzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament jew fi kwalunkwe att legali 
tal-Unjoni ieħor li huwa applikabbli, din 
għandha tinnotifika lill-benefiċjarji li 
għandu jkollhom xahar mid-data ta’ din in-
notifika sabiex jibagħtu l-osservazzjonijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni u din 
tikkunsidra l-ġurisprudenza stabbilita 
mill-Qorti tal-Ġustizzja fid-29 ta’ 
Settemrbu tal-2009

Or. es

Emenda 2432
Carmen Fraga Estévez
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Proposta għal regolament
Artikolu 147 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
fondi tal-Unjoni ma ntużawx skont il-
konduzzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament jew fi kwalunkwe att legali 
tal-Unjoni ieħor li huwa applikabbli, din 
għandha tinnotifika lill-benefiċjarji li 
għandu jkollhom xahar mid-data ta’ din in-
notifika sabiex jibagħtu l-osservazzjonijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni.

1. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
fondi tal-Unjoni ma ntużawx skont il-
konduzzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament, din għandha tinnotifika lill-
benefiċjarji li għandu jkollhom xahar mid-
data ta’ din in-notifika sabiex jibagħtu l-
osservazzjonijiet tagħhom lill-
Kummissjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha titneħħa l-inċertezza ġuridika li tinsab fil-proposta konformi maʹ dak li hemm fir-
rapport tas-servizzi legali tal-Kunsill tad-29 ta’ Settembru tal-2009, li jgħid li meta d-dritt 
tal-Istati Membri għal għajnuna finanzjarja jkun soġġett għal obbligi determinati, dawn 
għandhom jiġu definiti b'mod ċar.

Emenda 2433
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 150 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131, u 153 għandha tingħata għal perjodu 
ta’ żmien mhux definit mill-
1 ta’ Jannar 2014.

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 
111, 112, 114, 115, 120, 131, u 153 
għandha tingħata għal perjodu ta’ żmien 
mhux definit mill-1 ta’ Jannar 2014.

Or. es

Emenda 2434
Carmen Fraga Estévez
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Proposta għal regolament
Artikolu 150 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131, u 153 tista' tkun irrevokata fi 
kwalunke żmien mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħat 
speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Hija ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati diġà 
fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 
111, 112, 114, 115, 120 u 131 u 153 tista’ 
tiġi revokata f’kull żmien mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati diġà fis-seħħ.

Or. es

Emenda 2435
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Artikolu 150 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 12, 
33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 
111, 112, 114, 115, 119, 127, 131, u 153 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ 
xahrejn (2) min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 12, 
37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 
114, 115, 120, 131, u 153 għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn (2) min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li mhumiex ser 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Or. es

Emenda 2436
João Ferreira

Proposta għal regolament
Anness I - tabella 1 - linja 1

Test propost mill-Kummissjoni

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
Relatati mas-sajd kostali fuq skala żgħira 
jistgħu jibbenifikaw minn żieda ta'

25

Emenda tal-Parlament

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
Relatati mas-sajd kostali fuq skala żgħira 
jistgħu jibbenifikaw minn żieda ta'

30

Or. pt

Emenda 2437
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Anness 1 – tabella 1 - linja 1

Test propost mill-Kummissjoni

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
Relatati mas-sajd kostali fuq skala żgħira 
jistgħu jibbenifikaw minn żieda ta'

25

Emenda tal-Parlament

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
Relatati mas-sajd kostali fuq skala żgħira 
jistgħu jibbenifikaw minn żieda ta’ 

30

Or. pt
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Emenda 2438
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Anness 1 – tabella 1 - linja 3

Test propost mill-Kummissjoni

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
Fir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu 
jibbenifikaw minn żieda ta'

35

Emenda tal-Parlament

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
Fir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu 
jibbenifikaw minn żieda ta'

40

Or. pt

Emenda 2439
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Anness 1 – tabella 1 - ringiela 5a (ġdida) 

Emenda tal-Parlament

Tipi taʹ operazzjonijiet Punti perċentwali
Konformità mair-rekwiżiti tas-sensiela taʹ 
kriterji taʹ sostenibbiltà li l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw, jistgħu jibbenefikaw 
minn żieda taʹ

10

Or. es

Emenda 2440
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal regolament
Anness 1 – tabella 1 - ringiela 8 

Test propost mill-Kummissjoni

Tipi taʹ operazzjonijiet Punti perċentwali
Operazzjonijiet implimentati minn 
intrapriżi li mhumiex inklużi fid-
definizzjoni taʹ SMEʹs: titnaqqas għal

20

Emenda tal-Parlament

Tipi taʹ operazzjonijiet Punti perċentwali
Operazzjonijiet implimentati minn 
intrapriżi li mhumiex inklużi fid-
definizzjoni taʹ SMEʹs: titnaqqas għal

15

Or. es

Emenda 2441
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Anness 1 - tabella 1 - linja 8a (ġdida)

Emenda mill-Parlament

Tip ta’ operazzjonijiet Punti perċentwali
B'reazzjoni għar-rekwiżiti tas-sett ta’ 
kriterji ta’ sostenibbiltà li l-Istati Membri 
jistgħu jimplimentaw, dawn jistgħu 
jibbenefikaw minn żieda ta’

10

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta' ġestjoni jistgħu jiżviluppaw sett ta’ kriterji ta’ kondizzjonalità għall-objettivi 
ta’ żvilupp sostenibbli (ambjentali, soċjali u ekonomiku) li jħeġġeġ lill-professjonisti biex 
imorru lil hinn mir-regolamenti attwali. F’dan il-każ, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jkollhom il-
possibbiltà li jagħmlu tajjeb għall-għajnuna pprovduta. Din l-emenda għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabta bejn l-istrument finanzjarju li huwa l-FEMS u l-PKS u jagħmel minnha 
għodda għall-inkoraġġiment ta’ prattiċi sostenibbli.
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Emenda 2442
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Anness 3 – paragrafu 2 - punt 1 - tabella 1 - linja 4a (ġdida)

Emenda mill-Parlament

Prijorità tal-UE għall-
Għan Tematiku (Thematic 
Objective - TO) tal-
FEMS/ CSF

Kundizzjonalità Ex ante Kriterji li għandhom jiġu 
sodisfatti

L-azzjonijiet speċifiċi 
jinkludu:

- Evidenza ta’ kapaċità 
amministrattiva fil-
preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' 
valutazzjonijiet tal-
kapaċità tal-flotot;

Prijorità tal-FEMS:
6 It-trawwim tal-
implimentazzjoni tal-PKS
TO 6: il-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni 
tal-użu tar-riżorsi 
b’effiċjenza.

Valutazzjoni annwali tal-
bilanċ bejn il-kapaċità 
tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd: 
Twettqet analiżi speċifika 
tal-bilanċ bejn il-kapaċità 
tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd 
sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni effettiva 
ta’ miżuri ta’ ġestjoni tal-
flotta li jikkonċernaw it-
tnaqqis tal-kapaċità tal-
flotta u investimenti 
diretti fil-bastimenti.

- Rappurtar adegwat fuq 
l-isforzi li jiġi stabbilit 
bilanċ bejn il-kapaċità 
tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd 
kif mitlub mill-Artikolu 
34 u l-Artikolu 37 [tar-
regolament bażiku 
propost].

Or. en

Emenda 2443
Chris Davies

Proposta għal regolament
Anness 4 – parti 1 – paragrafu 1 – inċiż 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ammont tal-kontribuzzjoni nazzjonali;

Or. en



PE502.260v01-00 186/186 AM\923822MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fit-trasparenza rigward is-sussidji tas-sajd tgħin fil-promozzjoni ta’ prattiċi 
sostenibbli.

Emenda 2444
Chris Davies

Proposta għal regolament
Anness 4 – parti 1 – paragrafu 1 – inċiż 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ammont totali tal-kontribuzzjoni (tal-
Unjoni u dik nazzjonali);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fit-trasparenza rigward is-sussidji tas-sajd tgħin fil-promozzjoni ta’ prattiċi 
sostenibbli.

Emenda 2445
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Anness 4 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal tal-inqas darbtejn matul il-
perjodu ta’ pprogrammar, attività 
informattiva kbira li tippromwovi l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
istrateġiji fil-mira u li tippreżenta l-kisbiet 
tal-programm operazzjonali;

imħassar

Or. pt


