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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 176/1

II
(Komunikazzjonijiet)

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U
AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/C 176/01)

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

17.10.2012

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.34501 (12/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Dahme-Spreewald

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Il-bażi legali

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltun
gsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. April 1999

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

L-għan

Żvilupp reġjonali, Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 2,63 miljun

L-intensità

75 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.10.2013

Setturi ekonomiċi

Trasport ġewwieni ta' merkanzija fuq l-ilma

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)
Steinstraße 104-106
14480 Potsdam
DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

—

Artikolu 107(3)(c)

Lutra GmbH

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

C 176/2

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

21.6.2013

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

27.9.2012

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.35276 (12/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Brandenburg

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von
Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine
und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungsund Standortsicherungsprogramm)

Il-bażi legali

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung
— LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Is-salvataġġ ta' impriżi f'diffikultà, Sunkumus patiriančių įmonių
restruktūrizavimas

Il-forma tal-għajnuna

Self f'imgħax favorevoli

L-estimi

Baġit globali: EUR 2 miljun

Artikolu 107(3)(a)

—

Baġit annwali: EUR 1,50 miljun
L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

10.10.2012-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Steinstraße 104-106
14480 Potsdam
DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

21.6.2013

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 176/3

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

6.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.36207 (13/N)

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la
Région de Bruxelles-Capitale

—

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Il-bażi legali

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de
Bruxelles 2013-2017
Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven
van Brussel 2013-2017
Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Żvilupp settorjali, Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 1,53 miljun

—

Baġit annwali: EUR 0,51 miljun
L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

22.4.2013-31.12.2015

Setturi ekonomiċi

Trasport ġewwieni ta' merkanzija fuq l-ilma

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Port de Bruxelles/Haven van Brussel
Redersplein 6
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

C 176/4

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

21.6.2013

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

6.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.36406 (13/N)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Pais Vasco

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Il-bażi legali

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de
subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización
de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak
2012)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 19 500 000 miljun

—

Print media TV and radio
broadcasters

Baġit annwali: EUR 4 875 000 miljun
L-intensità

65 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2016

Setturi ekonomiċi

Informatika u komunikazzjoni

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Blanca Urgell
Donostia Kalea, 1
Vitoria-Gasteiz
ESPAÑA

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

21.6.2013

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 176/5

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

6.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.36408 (13/N)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Pais Vasco

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comu
nicación — Prórroga

Il-bażi legali

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de
subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del
euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comu
nicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 3 230 000 miljun

—

—

Baġit annwali: EUR 807 500 miljun
L-intensità

60 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2016

Setturi ekonomiċi

Informatika u komunikazzjoni

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Blanca Urgell
Donostia-San Sebastian, 1
Vitoria-Gasteiz
ESPAÑA

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

C 176/6

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

21.6.2013

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/C 176/02)

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

30.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.35814 (12/N)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Bratislavský

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.
Devätinova 54
821 06 Bratislava

Il-bażi legali

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

—

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov
— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 0,10 (f'miljuni)

L-intensità

53,22 %

It-tul ta' żmien

—

Setturi ekonomiċi

Pubblikazzjoni ta' kotba, perjodiċi u attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Aktar informazzjoni

—

Madách-Posonium, spol.
s. r. o.

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

21.6.2013

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 176/7

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

30.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.35815 (12/N)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Trnavský kraj

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Lilium Aurum, s. r. o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda

Il-bażi legali

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

—

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov
— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

Lilium Aurum, s. r. o.

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 0,06 (f'miljuni)

L-intensità

47,35 %

It-tul ta' żmien

—

Setturi ekonomiċi

Pubblikazzjoni ta' kotba, perjodiċi u attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

C 176/8

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

21.6.2013

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

30.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.35816 (12/N)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Bratislavský

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Petit Press, a. s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

Il-bażi legali

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

—

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov
— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

Petit Press, a. s.

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 0,08 (f'miljuni)

L-intensità

14,05 %

It-tul ta' żmien

—

Setturi ekonomiċi

Pubblikazzjoni ta' kotba, perjodiċi u attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

21.6.2013

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 176/9

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

30.5.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.35817 (12/N)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Bratislavský

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

MPhilms s. r. o.
Horná 5
831 52 Bratislava

Il-bażi legali

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

—

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov
— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

MPhilms s. r. o.

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 0,01 (f'miljuni)

L-intensità

46,20 %

It-tul ta' żmien

—

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

MT

C 176/10

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

21.6.2013

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

27.2.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.36024 (13/N)

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.,
Vlaams Gewest

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

CultuurInvest

Il-bażi legali

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van
CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Kultura, MVĮ, Rizikos kapitalas

Il-forma tal-għajnuna

Provvista ta' kapital ta' riskju

L-estimi

Baġit globali: EUR 10 (f'miljuni)

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2016

Setturi ekonomiċi

Attivitajiet kreattivi, tal-arti u divertiment

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli millgħajnuna

Vlaams Gewest
Martelaarsplein 19
1000 Brussel
BELGIË

Aktar informazzjoni

—

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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III
(Atti preparatorji)

IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tat-23 ta’ Mejju 2013
dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi talmuniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni
(CON/2013/35)
(2013/C 176/03)
Introduzzjoni u bażi legali
Fis-16 ta’ Mejju 2013, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mingħand il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
għal opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet
tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (1) (minn hawn ’il quddiem “ir-regolament propost”).
Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 128(2), l-Artikolu 133 u lArtikolu 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, peress illi r-regolament propost
jirrigwarda d-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro. Skont l-ewwel sentenza
tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din lopinjoni.
Skop u kontenut
Ir-regolament propost fil-biċċa l-kbira jirriproduċi l-kontenut tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98
tat-3 ta' Mejju 1998 dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċċirkolazzjoni (2), u tinkorpora r-rakkomandazzjonijiet stipulati fl-Opinjoni tal-BĊE CON/2011/18 (3) biex jiġi
emendat l-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 u l-Anness I tiegħu, u biex titħassar ilpremessa 13.
B’mod partikolari, l-emendi jissostitwixxu l-valuri eżistenti kollha relatati mal-ħxuna tal-muniti fit-tabella li
tinsab fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 975/98 bil-valuri tal-ħxuna vera tal-muniti tal-euro. Dawn ilvaluri huma magħrufa sew u użati bħala valuri ta’ referenza miz-zekek biex jipproduċu muniti tal-euro.
Osservazzjonijiet ġenerali
Il-BĊE jilqa’ din l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex jiġi fformulat mill-ġdid ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
975/98 peress li r-regolament propost iqis u jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet tal-BĊE preċedenti firrigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro.
Magħmula fi Frankfurt am Main, it-23 ta’ Mejju 2013.
Il-President tal-BĊE
Mario DRAGHI

(1) COM(2013) 184 final.
(2) ĠU L 139, 11.5.1998, p. 6.
(3) Opinjoni CON/2011/18 tal-4 ta’ Marzu 2011 dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u
speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, (ĠU C 114, 12.4.2011, p. 1). L-opinjonijiet
kollha tal-BĊE huma ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq http://www.ecb.europa.eu
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IV
(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI
TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Rata tal-kambju tal-euro (1)
L-20 ta’ Ġunju 2013
(2013/C 176/04)
1 euro =
Munita

USD

Dollaru Amerikan

JPY

Yen Ġappuniż

DKK

Krona Daniża

Rata tal-kambju

1,3200
129,26

Munita

Rata tal-kambju

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4323

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3651

7,4588

HKD

Dollaru ta' Hong Kong
Dollaru tan-New Zealand

10,2375

GBP

Lira Sterlina

0,85450

NZD

SEK

Krona Żvediża

8,6724

SGD

Dollaru tas-Singapor

CHF

Frank Żvizzeru

1,2319

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

ISK

Krona Iżlandiża

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

NOK

Krona Norveġiża

7,8500

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,0892

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

HRK

Kuna Kroata

7,4860

CZK

Krona Ċeka

HUF

Forint Ungeriż

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

PLN

1,6927
1,6813
1 523,98
13,4884

IDR

Rupiah Indoneżjan

MYR

Ringgit Malażjan

PHP

Peso Filippin

57,796

RUB

Rouble Russu

42,9600

0,7014

THB

Baht Tajlandiż

41,078

Zloty Pollakk

4,3183

BRL

Real Brażiljan

2,9514

RON

Leu Rumen

4,5260

MXN

Peso Messikan

17,5380

TRY

Lira Turka

2,5324

INR

Rupi Indjan

78,7840

25,806
298,80

(1) Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.

13 100,18
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V
(Avviżi)

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

IL-PARLAMENT EWROPEW
Sejħa għall-proposti IX-2014/01 – “Għotjiet lill-partiti politiċi f'livell Ewropew”
(2013/C 176/05)
Skont l-Artikolu 10(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-partiti politiċi f'livell Ewropew jikkontribwixxu
għall-formazzjoni tal-għarfien Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda politika taċ-ċittadini tal-Unjoni. Barra
minn hekk, l-Artikolu 224 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li l-Parlament
Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu, permezz
ta’ regolamenti, ir-regolamenti li jiggwidaw il-partiti politiċi f’livell Ewropew imsemmija fl-Artikolu 10(4) tatTrattat dwar l-Unjoni Ewropea u partikolarment ir-regoli li jirrigwardaw il-finanzjament tagħhom.
F’dan il-kuntest, il-Parlament qed iniedi sejħa għall-proposti bil-għan li jinħarġu għotjiet lill-partiti politiċi fillivell Ewropew.
1. Att ta’ bażi
Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 (minn
hawn ’il quddiem “ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003”) dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi
f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (1).
Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Marzu 2004 li tistabbilixxi l-proċeduri għallimplimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003 (minn hawn ’il quddiem “id-Deċiżjoni tal-Bureau
tad-29 ta’ Marzu 2004”) (2).
Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru
1605/2002 (minn hawn ’il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”) (3).
Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli talapplikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar irregoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (minn hawn ‘il quddiem “Regoli ta’ Applikazz
joni”) (4).
2. Objettiv
Skont l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004, “il-Parlament Ewropew jippubblika kull
sena, qabel it-tmiem tal-ewwel sitt xhur, sejħa għall-proposti biex jingħataw għotjiet li jiffinanzjaw lill-partiti
u lill-fondazzjonijiet fil-livell Ewropew”.
Din is-sejħa għall-proposti tikkonċerna applikazzjonijiet għall-għotjiet għas-sena finanzjarja 2014 li tkopri lperjodu ta’ attività mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta' Diċembru 2014. L-objettiv tal-għotja huwa li tirfed il-prog
ramm ta’ ħidma annwali tal-benefiċjarju.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
C
L
L

297,
155,
298,
362,

15.11.2003, p. 1.
12.6.2004, p. 1.
26.10.2012, p. 1.
31.12.2012, p. 1.
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3. Ammissibbiltà
L-applikazzjonijiet ma jkunux ammissibbli sakemm ma jitressqux bil-miktub fil-formola ta’ applikazzjoni
għall-għotja kif tidher fl-Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004 u sakemm ma
jintbagħtux lill-President tal-Parlament Ewropew sad-data tal-għeluq.
4. Kriterji u dokumenti ġustifikattivi
4.1. Kriteriji tal-eliġibbiltà
Biex ikun eliġibbli għal għotja, partit politiku fil-livell Ewropew jeħtieġlu jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti
fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003, jiġifieri:
(a) irid ikollu personalità ġuridika fl-Istat Membru li fih għandu s-sede tiegħu;
(b) irid ikun rappreżentat, f’tal-anqas kwart tal-Istati Membri, minn Membri tal-Parlament Ewropew jew filParlamenti nazzjonali jew Parlamenti reġjonali jew fl-assemblej reġjonali, jew irid ikun irċieva, f’tal-anqas
kwart tal-Istati Membri, tal-anqas tlieta fil-mija tal-voti espressi f’kull wieħed minn dawk l-Istati Membri
fl-elezzjonijiet l-aktar reċenti tal-Parlament Ewropew;
(c) għandu josserva, partikolarment fil-programm tiegħu u fl-attivitajiet tiegħu, il-prinċipji li fuqhom hija
stabbilita l-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett lejn id-drittijiet talbniedem u l-libertajiet fundamentali, u r-regola tal-liġi;
(d) għandu jkun ipparteċipa f’elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, jew esprima l-intenzjoni li jagħmel
hekk.
Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003, membru tal-Parlament Ewropew
jista’ jkun membru ta’ partit politiku wieħed biss f'livell Ewropew (l-aħħar subparagrafu tal-Artikolu 10(1)
tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003).
Fid-dawl ta’ dan, il-partiti politiċi qed jiġu infurmati li mis-sena finanzjarja 2013 il-Parlament Ewropew ser
jibda japplika d-dispoizzjoni tal-Artikolu 3(1)(b) b’tali mod li membru tal-Parlament Ewropew jista’ jkun
membru ta’ partit politiku wieħed biss f'livell Ewropew li l-partit politiku nazzjonali tiegħu huwa membru
fih.
4.2. Kriterji ta’ esklużjoni
L-applikanti għandhom jiċċertifikaw ukoll li huma ma jinsabux f’xi waħda miċ-ċirkostanzi deskritti flArtikoli 106(1) u 107 tar-Regolament Finanzjarju.
4.3. Kriterji għall-għażla
L-applikanti għandhom jipprovdu evidenza li għandhom il-vijabilità legali u finanzjarja meħtieġa sabiex
iwettqu l-programm ta’ attivitajiet stipulat fl-applikazzjoni għall-finanzjament u li għandhom il-kapaċità
teknika u tal-immaniġġjar meħtieġa sabiex iwettqu b’suċċess il-programm ta’ attivitajiet li għalih huma
qed japplikaw għall-konċessjoni.
4.4. Kriterji għall-għoti
Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003, l-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena finan
zjarja 2014 għandhom jitqassmu kif ġej bejn il-partiti politiċi f’livell Ewropew li kisbu deċiżjoni pożittiva
dwar l-applikazzjoni tagħhom għall-finanzjament skont il-kriterji ta’ eliġibiltà, u l-kriterji tal-esklużjoni u talgħażla:
(a) 15 % se jitqassmu f'ishma ndaqs;
(b) 85 % se jitqassmu bejn dawk li għandhom membri eletti fil-Parlament Ewropew, proporzjonalment
man-numru ta’ membri eletti.
4.5. Dokumenti ta’ appoġġ
Għall-iskop ta’ evalwazzjoni tal-kriterji ta’ hawn fuq, l-applikanti għandhom jipprovdu d-dokumenti ta’
appoġġ li ġejjin:
(a) L-ittra ta’ kopertura oriġinali b’indikazzjoni tal-ammont ta’ konċessjoni mitlub;
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(b) Il-formola ta’ applikazzjoni fl-Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004, mimlija u
ffirmata kif meħtieġ (inkluża d-dikjarazzjoni solenni bil-miktub);
(c) L-Istatuti tal-partit politiku, inkluża lista ta' organizzazzjonijiet affiljati f'konformità mal-Artikolu 122
tar-Regolament Finanzjarju;
(d) Iċ-ċertifikat uffiċjali ta’ reġistrazzjoni;
(e) Evidenza riċenti tal-eżistenza ta’ partit politiku;
(f) Lista tad-diretturi/membri tal-Bord Maniġerjali (l-ismijiet u l-kunjomijiet, it-titli jew il-karigi fi ħdan ilpartit li qed japplika);
(g) Dokumenti li jiċċertifikaw li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(1)(b) tar-Rego
lament (KE) Nru 2004/2003;
(h) Dokumenti li jiċċertifikaw li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(1)(d) tar-Rego
lament (KE) Nru 2004/2003 (1);
(i) Il-programm tal-partit politiku;
(j) Dikjarazzjoni finanzjarja komprensiva għas-sena 2012 ċċertifikata minn korp ta' awditjar (2);
(k) Baġit proviżorju għall-operat matul il-perijodu kkonċernat (mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru
2014) li jindika n-nefqa eliġibbli għall-finanzjament mill-baġit Komunitarju.
Fir-rigward tal-punti (c), (d), (f), (h) u (i), l-applikant jista’ jissottometti dikjarazzjoni fuq l-unur li l-informazz
joni pprovduta fl-istadju preċedenti għadha valida.
5. Il-finanzjament mill-baġit tal-ue
L-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja 2014 fl-Artikolu 402 tal-baġit tal-UE “Kontribuzzjonijiet lillPartiti Politiċi Ewropej” huma stmati li jammontaw għal total ta’ EUR 27 794 200. Huma soġġetti għallapprovazzjoni mill-awtorità baġitarja.
L-ammont massimu li jitħallas lill-benefiċjarji mill-Parlament Ewropew m’għandux jaqbeż il-85 % tal-ispejjeż
marbuta mal-operat tal-partiti politiċi f’livell Ewropew li huma eliġibbli. Il-partit politiku kkonċernat għandu
r-responsabilità li jipprovdi evidenza.
Il-finanzjament Komunitarju se jieħu l-għamla ta’ konċessjoni għall-operat kif jipprovdu r-Regolament
Finanzjarju u r-Regoli Implimentattivi għar-Regolament Finanzjarju. L-arranġamenti għall-ħlas tal-konċess
jonijiet u l-obbligi li jirregolaw l-użu tagħhom se jiġu stipulati f’deċiżjoni ta’ għoti ta’ konċessjoni - kampjun
ta’ dan il-ftehim jinsab fl-Anness 2a tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004.
6. Il-proċedura u d-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet
6.1. Data tal-għeluq u s-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet
Id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet hija t-30 ta' Settembru 2013. L-applikazzjonijiet
imressqa wara dik id-data mhux se jiġu kkunsidrati.
L-applikazzjonijiet għandhom:
(a) isiru permezz tal-formola tal-applikazzjoni għall-konċessjoni (l-Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad29 ta’ Marzu 2004);
(b) jiġu ffirmati, mingħajr ma l-applikant jonqos milli jagħmel dan, minnu stess jew minn rappreżentant
awtorizzat b’mod korrett;
(1) Inklużi il-listi tal-persuni msemmija fl-Artikoli 3(1)(b), l-ewwel subparagrafu, u 10(1)(b).
(2) Sakemm il-partit politiku f’livell Ewropew ma jkunx ġie stabbilit matul is-sena kurrenti.
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(c) jintbagħtu f'envelop magħluq ġo ieħor. Iż-żewġ envelops għandhom ikunu magħluqa. Barra l-indirizz
tad-dipartiment reċipjent kif mogħti fuq is-sejħa għall-proposti, fuq l-envelop ta’ ġewwa għandu jitniżżel
dan li ġej:
“CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL
NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”
Jekk jintużaw envelops li jeħlu minnhom infushom, dawn għandhom jiġu ssiġillati bit-tejp li jwaħħal u
min qed jibgħat għandu jiffirma tul dan it-tejp. Il-firma ta’ min qed jibgħat għandha tinkludi mhux biss
il-firma bil-miktub tiegħu, iżda wkoll it-timbru tal-organizzazzjoni tiegħu;
Fuq l-envelop ta’ barra għandu jkun jidher l-indirizz ta’ min qed jibgħat u jkun indirizzat lil:
European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
L-envelop ta’ ġewwa għandu jkun indirizzat lil:
President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
(d) jitressqu mhux iktar tard mid-data tal-għeluq stipulata fis-sejħa għall-proposti jew bil-posta rreġistrata,
kif muri bit-timbru tal-posta jew bis-servizz tal-kurjer skont id-data fuq l-irċevuta tad-depożitu,
6.2. Proċedura indikattiva u skeda
Il-proċedura u l-iskeda li ġejjin se japplikaw għall-għoti ta’ konċessjonijiet lill-partiti politiċi f’livell Ewropew:
(a) Il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni lill-Parlament Ewropew (mhux iktar tard mit-30 ta' Settembru 2013)
(b) Kunsiderazzjoni u għażla mid-dipartimenti tal-Parlament Ewropew. L-applikazzjonijiet li jitqiesu ammis
sibbli biss se jiġu eżaminati abbażi tal-kriterji tal-eliġibiltà, tal-esklużjoni u tal-għażla stipulati fis-sejħa
għall-proposti.
(c) L-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-għoti tal-konċessjoni mill-Bureau tal-Parlament Ewropew (bi prinċipju qabel
l-1 ta' Jannar 2014 kif stipulat fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004).
(d) Notifika ta' deċiżjonijiet għall-għoti
(e) Ħlas bil-quddiem ta’ 80 % (fi żmien 15-il ġurnata mid-deċiżjoni tal-għoti tal-konċessjoni).
6.3. Iktar informazzjoni
It-testi li ġejjin huma disponibbli fis-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew fl-indirizz li ġej:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
(a) Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003;
(b) Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004
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(c) Il-formola tal-applikazzjoni għall-konċessjoni (Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu
2004).
Kwalunkwe mistoqsijiet relatati ma’ din is-sejħa għall-proposti li għandha l-għan li tagħti konċessjonijiet
għandhom jintbagħtu bil-posta elettronika, u għandha tiġi kkwotata r-referenza tal-pubblikazzjoni, fl-indi
rizz li ġej: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
6.4. Ipproċessar tad-dejta personali
F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), id-dejta personali
inkluża fl-applikazzjoni għall-finanzjament u l-annessi tagħha ser tiġi proċessata skont il-prinċipji tal-impar
zjalità, il-legalità u l-proporzjonalità għall-finijiet espliċiti u leġittimi ta’ dan il-proġett. Għall-ħtiġijiet talipproċessar tal-applikazzjoni u sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet, id-dejta
personali tal-benefiċjarji potenzjali tista’ tiġi proċessata mis-servizzi u l-korpi kompetenti tal-Parlament
Ewropew u tiġi trasferita lis-servizzi ta’ verifika interni, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Bord għallIrregolaritajiet Finanzjarji jew lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).
L-ismijiet tal-membri u tar-rappre¿entanti tal-partit politiku Ewropew li jintbagħtu mal-applikazzjoni għallfinanzjament sabiex ikun sodisfatt il-kriterju ta’ rappreżentatività tal-Artikolu 3(b) tar-Regolament (KE) Nru
2004/2003, jistgħu jiġu inklużi f’pubblikazzjoni tal-Parlament Ewropew u jiġu żvelati fil-pubbliku blapplikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (2). Il-partiti politiċi huma mistiedna biex mal-applikazzjoni
tagħhom jehmżu dikjarazzjoni ffirmata mill-membri jew mir-rappreżentanti kkonċernati tal-partit, li biha
huma jkunu ġew infurmati u jiddikjaraw li jaqblu li isimhom jiġi żvelat lill-pubbliku.
Kull persuna kkonċernata tista’ tindirizza lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (edps@edps.
europa.eu) sabiex tagħmel appell.

(1) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
(2) Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
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Sejħa għall-proposti IX-2014/02 – “Konċessjonijiet lill-Fondazzjonijiet Politiċi f’Livell Ewropew”
(2013/C 176/06)
Skont l-Artikolu 10(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-partiti politiċi f’livell Ewropew jikkontribwixxu
għall-formazzjoni tal-għarfien Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda politika taċ-ċittadini tal-Unjoni. Barra
minn hekk, l-Artikolu 224 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li l-Parlament
Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu, permezz
ta’ regolamenti, ir-regolamenti li jiggwidaw il-partiti politiċi f’livell Ewropew imsemmija fl-Artikolu 10(4) tatTrattat dwar l-Unjoni Ewropea u partikolarment ir-regoli dwar il-finanzjament tagħhom.
Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 kif rivedut fl-2007 jagħraf ir-rwol tal-fondazzjonijiet politiċi f’livell
Ewropew li, bħala organizzazzjonijiet affiljati mal-partiti politiċi f’livell Ewropew, “jistgħu, permezz talattivitajiet tagħhom jgħinu u jsaħħu l-objettivi tal-partiti politiċi f'livell Ewropew b'mod speċjali billi jikkon
tribwixxu għad-dibattitu dwar kwistjonijiet ta' politika pubblika Ewropea u dwar l-integrazzjoni Ewropea,
anke billi jaġixxu bħala katalisti għall-ideat, għall-analiżi u għal għażliet politiċi ġodda”. Ir-Regolament
jipprovdi, b'mod partikolari, għal għotja operattiva annwali mill-Parlament Ewropew, lill-fondazzjonijiet
politiċi li japplikaw u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament.
F’dan il-kuntest, il-Parlament qed iniedi sejħa għall-proposti għal konċessjonijiet lill-fondazzjonijiet politiċi
f’livell Ewropew.
1. L-att ta’ bażi
Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 (minn
hawn ’il quddiem “ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003”) dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi
f’livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (1).
Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ Marzu 2004 li tistipula l-proċeduri għall-impli
mentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003 (minn hawn ’il quddiem “Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’
Marzu 2004”) (2).
Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-25 ta’ Ottubru 2012 rigward ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (minn hawn ’il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”) (3).
Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE, Euratom) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 li jistipula
regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 966/2012 dwar irregoli finanzjari applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (minn hawn 'il quddiem “ir-Regoli ta' Applikazz
joni”) (4).
2. Objettiv
Skont l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Bureau, “Il-Parlament Ewropew jippubblika kull sena, qabel it-tmiem talewwel sitt xhur, sejħa għall-proposti biex jingħataw għotjiet li jiffinanzjaw lill-partiti u lill-fondazzjonijiet
f'livell Ewropew.”.
Din is-sejħa għall-proposti tikkonċerna l-applikazzjonijiet għall-konċessjonijiet għas-sena finanzjarja 2014, li
tkopri l-perjodu ta’ attività mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2014. L-objettiv tal-konċessjoni hija li
tappoġġa l-programm ta’ ħidma annwali tal-benefiċjarju.
3. Ammissibilità
L-applikazzjonijiet mhumiex se jkunu ammissibbli sakemm jiġu sottomessi bil-miktub fuq il-tal-formola talapplikazzjoni għall-konċessjoni kif hemm imniżżel fl-Anness 1 għad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu
2004. u jitressqu lill-President tal-Parlament Ewropew sad-data tal-għeluq.
4. Il-kriterji u d-dokumenti ġustifikattivi
4.1. Il-kriteriji tal-eliġibbiltà
Sabiex ikun eliġibbli għal konċessjoni, fondazzjoni politika f’livell Ewropew għandha tissodisfa l-kundizz
jonijiet stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003, jiġifieri:
(a) għandha tkun affiljata ma' wieħed mill-partiti politiċi f'livell Ewropew irrikonoxxut skont dan ir-Rego
lament, kif iċċertifikat minn dak il-partit;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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(b) għandu jkollha personalità ġuridika fl-Istat Membru fejn jinstab l-indirizz irreġistrat tagħha; din ilpersonalità ġuridika għandha tkun separata minn dik tal-partit politiku f'livell Ewropew li miegħu ilfondazzjoni tkun affiljata;
(c) għandha tosserva, b'mod partikolari fil-programm tagħha u fl-attivitajiet tagħha, il-prinċipji li fuqhom lUnjoni Ewropea hija stabbilita, jiġifieri l-prinċipji tal-libertà, tad-demokrazija, tar-rispett għad-drittijiet talbniedem u għal-libertajiet fundamentali, u tal-istat tad-dritt;
(d) ma għandhiex tippromwovi għanijiet ta' lukru;
(e) il-korp tat-tmexxija tagħha għandu jkollu kompożizzjoni ġeografikament ibbilanċjata.
Barra minn hekk, għandha tissodisfa wkoll il-kundizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE)
Nru 2004/2003. Fi ħdan il-qafas ta' dan ir-Regolament, kull partit politiku u fondazzjoni f'livell Ewropew
għandhom ir-responsabbiltà li jfissru l-modalitajiet speċifiċi għar-relazzjoni ta' bejniethom, skont il-liġi
nazzjonali, inkluż grad adegwat ta' separazzjoni bejn l-amministrazzjoni ta' kuljum u kif ukoll l-istrutturi
regolatorji tal-fondazzjoni politika f'livell Ewropew, minn naħa waħda, u l-partit politiku f'livell Ewropew li
miegħu dik tal-ewwel tkun affiljata, min-naħa l-oħra.
4.2. Kriterji ta' esklużjoni
L-applikanti għandhom jiċċertifikaw ukoll li huma ma jinsabux f’xi waħda miċ-ċirkostanzi deskritti flArtikoli 106(1) u 107 tar-Regolament Finanzjarju.
4.3. Kriterji għall-għażla
L-applikanti għandhom jipprovdu evidenza li għandhom il-vijabilità legali u finanzjarja meħtieġa sabiex
iwettqu l-programm ta’ attivitajiet stipulat fl-applikazzjoni għall-finanzjament u li għandhom il-kapaċità
teknika u tal-immaniġġjar meħtieġa sabiex iwettqu b’suċċess il-programm ta’ attivitajiet li għalih qegħdin
japplikaw għall-konċessjoni.
4.4. Kriterji għall-għoti
Skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003, l-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena
finanzjarja 2014 għandhom jitqassmu kif ġej bejn il-fondazzjonijiet politiċi f'livell Ewropew li kisbu deċiż
joni pożittiva dwar l-applikazzjoni tagħhom għall-finanzjament skont il-kriterji ta’ eliġibiltà, u l-kriterji talesklużjoni u tal-għażla:
(a) 15 % se jitqassmu f'ishma ndaqs;
(b) 85 % se jitqassmu bejn dawk li huma affiljati ma’ partiti politiċi f’livell Ewropew li għandhom membri
eletti fil-Parlament Ewropew, proporzjonalment man-numru ta’ membri eletti.
4.5. Id-dokumenti ta’ sostenn
Għall-iskop ta’ evalwazzjoni tal-kriterji ta’ hawn fuq, l-applikanti għandhom jipprovdu d-dokumenti ta’
appoġġ li ġejjin:
(a) ittra ta’ kopertura oriġinali b’indikazzjoni tal-ammont ta’ konċessjoni mitlub;
(b) il-formola ta' applikazzjoni fl-Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004, mimlija u
ffirmata kif meħtieġ (inkluża d-dikjarazzjoni solenni bil-miktub);
(c) statuti tal-fondazzjoni politika;
(d) ċertifikat uffiċjali ta' reġistrazzjoni;
(e) evidenza riċenti tal-eżistenza tal-fondazzjoni politika
(f) lista tad-diretturi/membri tal-Kunsill ta' Amminstrazzjoni (isem u kunjom, ċittadinanza, titolu jew
funzjoni fi ħdan il-fondazzjoni politika);
(g) programm tal-fondazzjoni politika;
(h) dikjarazzjoni finanzjarja komprensiva għas-sena 2012 ċċertifikata minn korp tal-verifika estern (1);
(i) baġit operattiv provviżorju għall-perjodu kkonċernat (mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2014)
li jindika n-nefqa eliġibbli għall-finanzjament mill-baġit tal-Unjoni;
(j) dokumenti li jiċċertifikaw li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(3) tar-Regola
ment (KE) Nru 2004/2003;
(1) Sakemm l-applikant ma jkunx ġie stabbilit matul is-sena kurrenti.
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Fir-rigward tal-punti (c), (d), (f), u (g), l-applikant jista’ jissottometti dikjarazzjoni fuq l-unur li l-informazzjoni
pprovduta fl-istadju preċedenti għadha valida.
5. Finanzjament mill-baġit tal-UE
Il-finanzjament għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 403 tal-baġit tal-Unjoni Ewropea “Kontribuzz
jonijiet lill-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej” huma stmati li jammontaw għal total ta’ EUR 13 400 000.
Dawn huma soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità baġitarja.
L-ammont massimu li jitħallas lill-benefiċjarji mill-Parlament Ewropew m’għandux jaqbeż il-85% tal-ispejjeż
marbuta mal-operat tal-fondazzjonijiet politiċi f’livell Ewropew li huma eliġibbli. Il-fondazzjoni politika
kkonċernata għandha r-responsabilità li tipprovdi evidenza.
Il-finanzjament se jieħu l-għamla ta’ konċessjoni għall-operat, kif previst mir-Regolament u r-Regoli Finan
zjarji ta' applikazzjoni. L-arranġamenti għall-ħlas tal-konċessjonijiet u l-obbligi li jirregolaw l-użu tagħhom se
jiġu stipulati f’deċiżjoni ta’ għoti ta’ konċessjoni - kampjun ta’ dan il-ftehim jinsab fl-Anness 2b tadDeċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004.
6. Il-proċedura u d-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet
6.1. Data tal-għeluq u s-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet
Id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet hija t-30 ta' Settembru 2013. L-applikazzjonijiet
imressqa wara dik id-data mhux se jiġu kkunsidrati.
L-applikazzjonijiet għandhom:
(a) isiru permezz tal-formola tal-applikazzjoni għall-konċessjoni (Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad29 ta’ Marzu 2004);
(b) jiġu ffirmati, mingħajr ma l-applikant jonqos milli jagħmel dan, minnu stess jew minn rappreżentant
awtorizzat b’mod korrett;
(c) jintbagħtu f'envelop magħluq ġo ieħor. Iż-żewġ envelops għandhom ikunu magħluqa. Flimkien malindirizz tas-servizz destinatarju kif jidher fis-sejħa għall-proposti, l-envelop ta' ġewwa jrid ikollu lindikazzjoni:
“CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN
LEVEL
NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”
Jekk jintużaw envelops li jeħlu minnhom infushom, għandhom jingħalqu bit-tejp li fuqu għandu jkun
hemm il-firma ta' min ikun qed jibgħat. Il-firma ta’ min qed jibgħat għandha tinkludi mhux biss il-firma
bil-miktub tiegħu, iżda wkoll it-timbru tal-organizzazzjoni tiegħu;
Fuq l-envelop ta’ barra għandu jkun jidher l-indirizz ta’ min qed jibgħat u jkun indirizzat lil:
European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
L-indirizz fuq l-envelop ta' ġewwa għandu jkun dan:
President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
(d) jitressqu mhux iktar tard mid-data tal-għeluq stipulata fis-sejħa għall-proposti jew bil-posta rreġistrata,
kif muri bit-timbru tal-posta jew bis-servizz tal-kurjer skont id-data fuq l-irċevuta tad-depożitu,
6.2. Proċedura indikattiva u skeda
Il-proċedura u l-iskeda li ġejjin se japplikaw għall-għoti ta’ konċessjonijiet lill-fondazzjonijiet politiċi f’livell
Ewropew:
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(a) Il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni lill-Parlament Ewropew (mhux iktar tard mit-30 ta' Settembru 2013);
(b) Kunsiderazzjoni u għażla mid-dipartimenti tal-Parlament Ewropew; l-applikazzjonijiet li jitqiesu ammis
sibbli biss se jiġu eżaminati abbażi tal-kriterji tal-eliġibiltà, tal-esklużjoni u tal-għażla stipulati fis-sejħa
għall-proposti;
(c) L-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-għoti tal-konċessjoni mill-Bureau tal-Parlament Ewropew (bi prinċipju qabel
l-1 ta' Jannar 2014, kif stipulat fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004) u nnotifika tal-applikanti;
(d) Notifika ta' deċiżjonijiet tal-għoti
(e) Ħlas bil-quddiem ta’ 80 % (fi żmien 15-il ġurnata mid-deċiżjoni tal-għoti tal-konċessjoni).
6.3. Informazzjoni addizzjonali
It-testi li ġejjin huma disponibbli fis-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew fl-indirizz li ġej:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
(a) Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003;
(b) Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu 2004.
(c) Il-formola tal-applikazzjoni għall-konċessjoni (Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta’ Marzu
2004).
Kwalunkwe mistoqsija relatata ma’ din is-sejħa għall-proposti li għandha l-għan li tagħti konċessjonijiet
għandha tintbagħat bil-posta elettronika, u għandha tiġi kkwotata r-referenza tal-pubblikazzjoni, fl-indirizz li
ġej: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
6.4. Ipproċessar ta' dejta personali
F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), id-dejta personali
inkluża fl-applikazzjoni għall-finanzjament u l-annessi tagħha se tiġi proċessata skont il-prinċipji ta’ impar
zjalità, il-legalità u l-proporzjonalità għall-finijiet espliċiti u leġittimi ta’ din l-azzjoni. Għal ħtiġijiet talipproċessar tal-applikazzjoni u sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet, id-dejta
personali tista’ tiġi proċessata mis-servizzi u l-korpi kompetenti tal-Parlament Ewropew u tintbagħat lisservizzi ta’ verifika interni, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Bord għall-Irregolaritajiet Finanzjarji jew lillUffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).
Kwalunkwe individwu kkonċernat jista' jikkuntattja lil Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
(edps@edps.europa.eu) sabiex jappella.

(1) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
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IL-KUMMISSJONI EWROPEA
ERKOLE II
Sejħa għall-proposti
Għajnuna teknika għall-ġlieda kontra l-frodi fl-UE – “Appoġġ fl-investigazzjoni”
(2013/C 176/07)
1. L-objettivi u d-deskrizzjoni
Dan l-avviż ta' Sejħa għall-Proposti huwa bbażat fuq id-Deċiżjoni Nru 878/2007/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni Komunitarju biex jippromwovi
attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji Komunitarji (il-programm Erkole II) (1),. Din issejħa tirrigwarda l-attivitajiet elenkati fl-Artikolu 1a (a) tad-Deċiżjoni Erkole II, li tinkludi:
“għajnuna teknika għall-awtoritajiet nazzjonali permezz tal-għoti ta’ għarfien speċifiku, tagħmir u
għodda tat-teknoloġija tal-informatika (IT) li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kooperazz
joni mal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF), sabiex jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u attivi
tajiet illegali oħra kif ukoll biex jiġu żviluppati u implimentati politiki għall-prevenzjoni u l-kxif ta’
frodi.”
Id-Deċiżjoni ta’ Finanzjament 2013 (2) tipprevedi l-organizzazzjoni ta’ żewġ Sejħiet għall-Proposti għassettur tal-attività “Assistenza Teknika”. Din is-sejħa tirrigwarda Assistenza Teknika ta' “Appoġġ fl-Investigazz
joni”.
2. L-applikanti eliġibbli
Dan l-avviż hu mmirat għall-amministrazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali (“Applikanti”) ta' Stat Membru jew
pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea li jippromwovu t-tisħiħ tal-azzjoni Ewropea biex ikunu protetti l-interessi
finanzjarji tal-Unjoni Ewropea.
3. L-azzjonijiet eliġibbli
L-azzjonijiet eliġibbli għal Assistenza Teknika ta' “Appoġġ fl-Investigazzjoni” jikkonsistu minn:
ix-xiri ta’ għodod speċjali għall-investigazzjoni u l-ksib ta' metodi użati f’operazzjonijiet fil-qafas tal-inves
tigazzjonijiet imwettqa, fost l-oħrajn sabiex jiġu miġġielda l-frodi u kull attività oħra illegali li taffettwa linteressi finanzjarji tal-Unjoni. Dan jinkludi x-xiri ta’ tagħmir tekniku ġdid jew l-immodernizzar ta’ tagħmir
tekniku eżistenti kif ukoll l-ispejjeż tal-manutenzjoni (3) tiegħu, bħalma huma:
— tagħmir tekniku għal sorveljanza elettronika u mobbli;
— tagħmir tekniku għall-analiżi ta' evidenza diġitali;
— tagħmir tekniku għall-komunikazzjonijiet kriptati.
4. Il-kriterji għall-għoti
Kull azzjoni eliġibbli sottomessa se tiġi evalwata fid-dawl tal-kriterji tal-għoti li ġejjin:
(1) il-koerenza fl-azzjoni mal-objettivi tal-Kummissjoni għall-ġlieda kontra l-frodi u, b'mod partikolari, għallprevenzjoni, għad-detezzjoni u għall-investigazzjoni tal-fluss ta' prodotti tat-tabakk illeċiti fl-UE;
(1) ĠU L 193, 25.7.2007, p. 18.
(2) C(2013) 612 finali tas-7 ta' Frar 2013.
(3) L-ispejjeż ta' manutenzjoni li mhumiex koperti b'garanzija;
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(2) il-kwalità f'miżuri oħrajn li jakkumpanjaw ix-xiri u/jew l-organizzazzjoni tal-azzjoni biex titjieb iddetezzjoni tal-prodotti tat-tabakk illeċiti;
(3) il-kwalità u l-adegwatezza teknika tal-azzjoni proposta biex jintlaħqu l-bżonnijiet espressi minn min
ikun qed japplika għall-għotja;
(4) Kosteffettività: il-kosti tal-azzjoni għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi tagħha;
(5) il-kompatibilità tal-azzjoni mal-ħidma mwettqa jew ippjanata fir-rigward tal-prijoritajiet fil-politika talUE għall-prevenzjoni tal-frodi kontra l-baġit tal-UE (il-prevenzjoni; l-analiżi tal-informazzjoni, il-metodi
ta’ kooperazzjoni, eċċ.);
(6) il-kompatibilità tal-azzjoni ma’ proġetti simili mwettqa fi Stati Membri oħra u mwettqa minn aġenziji
nazzjonali oħra tal-infurzar tal-liġi u tad-dwana;
(7) il-possibbiltà li jintużaw il-metodi u/jew ir-riżultati tal-azzjoni biex jittejbu l-kooperazzjoni u l-effikaċja
tal-ġlieda kontra l-frodi u l-kuntrabandu tas-sigaretti (“mainstreaming”).
Jekk bosta azzjonijiet ikollhom mertu ndaqs fid-dawl ta' dawn il-kriterji tal-għoti, tista’ tingħata prijorità ta’
finanzjament (f’ordni dekrexxenti) lil:
— dawk l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi li m’għandhomx tagħmir adegwat, jew li hu meqjus li mhux
mgħammrin adegwatement, biex jiġġieldu l-kuntrabandu u l-falsifikazzjoni tas-sigaretti;
— applikazzjonijiet li jagħmluha possibbli li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika ġusta;
— applikanti li ma jkunux irċevew għotjiet fis-snin preċedenti jew inkella taħt is-Sejħiet għal Proposti
preċedenti għall-istess azzjoni jew waħda simili.
5. Baġit
Il-baġit indikattiv disponibbli għal din is-Sejħa huwa ta’ EUR 3 500 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja se
tieħu l-forma ta' għotja. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija mhix se taqbeż il-50 % tal-ispejjeż eliġibbli.
Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tallokax il-fondi kollha disponibbli.
6. Aktar tagħrif
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-formola tal-applikazzjoni tista’ titniżżel minn dan is-sit:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm
Il-mistoqsijiet u/jew it-talbiet għal tagħrif addizzjonali fir-rigward ta’ din is-Sejħa jridu jintbagħtu bil-posta
elettronika lil:
OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu
Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet jistgħu jiġu ppubblikati b’mod anonimu fil-Linji Gwida ta' kif għandha timtela lFormola ta' Applikazzjoni fuq il-websajt tal-internet tal-OLAF jekk dawn ikunu rilevanti għal applikanti
oħra.
7. Skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu mhux aktar tard mill-: Ġimgħa 12 ta’ Lulju 2013.
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ERKOLE II
Sejħa għal proposti
Assistenza teknika għall-ġlieda kontra l-frodi fl-UE “Sigarretti”
(2013/C 176/08)
1. L-objettivi u d-deskrizzjoni
Dan l-avviż ta' Sejħa għall-Proposti huwa bbażat fuq id-Deċiżjoni Nru 878/2007/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni Komunitarju biex jippromwovi
attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji Komunitarji (il-programm Erkole II) (1). Din issejħa tirrigwarda l-attivitajiet elenkati fl-Artikolu 1a (a) tad-Deċiżjoni Erkole II, li tinkludi:
“għajnuna teknika għall-awtoritajiet nazzjonali permezz tal-għoti ta’ għarfien speċifiku, tagħmir u
għodda tat-teknoloġija tal-informatika (IT) li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kooperazz
joni mal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF), sabiex jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u attivi
tajiet illegali oħra kif ukoll biex jiġu żviluppati u implimentati politiki għall-prevenzjoni u l-kxif ta’
frodi.”
Id-Deċiżjoni ta’ Finanzjament 2013 (2) tipprevedi l-organizzazzjoni ta’ żewġ Sejħiet għall-Proposti għassettur tal-attività “Assistenza Teknika”. Din is-sejħa tirrigwarda l-Assistenza Teknika “Sigarretti”.
2. L-applikanti eliġibbli
Dan l-avviż hu mmirat għall-amministrazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali (“Applikanti”) ta' Stat Membru jew
pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea li jippromwovu t-tisħiħ tal-azzjoni Ewropea biex ikunu protetti l-interessi
finanzjarji tal-Unjoni Ewropea.
3. L-azzjonijiet eliġibbli
L-azzjonijiet eliġibbli għall-Assistenza Teknika “Sigaretti” jikkonsistu minn:
(a) l-appoġġ tekniku u finanzjarju meħtieġa biex jiġu sostnuti u msaħħin l-ispezzjonijiet tal-kontejners u tattrakkijiet fil-fruntieri esterni tal-UE. Dan jinkludi:
— ix-xiri ta’ skeners mobbli u fissi(tar-raġġi X) kif ukoll il-kostijiet relatati mal-installazzjoni u l-manu
tenzjoni (3) tagħhom, użati mid-Dwana biex jiġu ċċekkjati il-kontejners, it-trakkijiet u l-karozzi li
jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE jew li jkunu fi tranżitu fit-territorju ta’ Stat Membru, sabiex jitwettqu
kontrolli għall-preżenza tal-oġġetti illeċiti, b’mod partikolari is-sigaretti u t-tabakk iffalsifikati jew li
deħlin b'kutrabandu;
— it-taħriġ tal-persunal tad-dwana biex biex iħaddem l-iskener kif ukoll it-taħriġ għall-interpretazzjoni
korretta tax-xbihat iġġenerati mill-iskanners;
— software u hardware li jippermetti l-iskambju ta’ immaġini ġġenerati minn tipi differenti ta’ scanners,
fi ħdan u bejn id-Dwani tal-UE.
(b) Ix-xiri, it-taħriġ, l-ikel u l-akkomodazzjoni għall-annimali (bħal klieb tax-xamm, iżda wkoll naħal, firien
jew ħnieżer li jkunu adegwatament mħarrġin għal t'apposta) użati fid-detezzjoni tal-oġġetti illeċiti, b’mod
partikolari is-sigaretti u t-tabakk iffalsifikati jew li deħlin b'kutrabandu;
(c) l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, it-titjib jew l-immodernizzar ta’ sistemi awtomatizzati ta’ rikonoxximent
tal-kodiċi tal-kontenituri u sistemi awtomatizzati ta’ rikonoxximent tal-pjanċa tan-numru eżistenti. Dan
jinkludi l-iżvilupp ta’ software kif ukoll ix-xiri u l-istallazzjoni ta’ hardware għal sistemi, u t-taħriġ taloperaturi.
(1) ĠU L 193, 25.7.2007, p. 18.
(2) C(2013) 612 finali tas-7 ta' Frar 2013.
(3) L-ispejjeż tal-manutenzjoni li mhumiex koperti b'garanzija.
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4. Il-kriterji għall-għoti
Kull azzjoni eliġibbli sottomessa se tiġi evalwata fid-dawl tal-kriterji tal-għoti li ġejjin:
(1) il-koerenza fl-azzjoni mal-objettivi tal-Kummissjoni għall-ġlieda kontra l-frodi u, b'mod partikolari, għallprevenzjoni, għad-detezzjoni u għall-investigazzjoni tal-fluss ta' prodotti tat-tabakk illeċiti fl-UE;
(2) il-kwalità f'miżuri oħrajn li jakkumpanjaw ix-xiri u/jew l-organizzazzjoni tal-azzjoni biex titjieb iddetezzjoni tal-prodotti tat-tabakk illċiti;
(3) il-kwalità u l-adegwatezza teknika tal-azzjoni proposta biex jintlaħqu l-bżonnijiet murija minn min ikun
qed japplika għall-għotja;
(4) Kosteffettività: il-kosti tal-azzjoni għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi tagħha;
(5) il-kompatibilità tal-azzjoni mal-ħidma mwettqa jew ippjanata fir-rigward tal-prijoritajiet fil-politika talUE għall-prevenzjoni tal-frodi kontra l-baġit tal-UE (il-prevenzjoni; l-analiżi tal-informazzjoni, il-metodi
ta’ kooperazzjoni, eċċ.);
(6) il-kompatibilità tal-azzjoni ma’ proġetti simili mwettqa fi Stati Membri oħra u mwettqa minn aġenziji
nazzjonali oħra tal-infurzar tal-liġi u tad-dwana;
(7) il-possibbiltà li jintużaw il-metodi u/jew ir-riżultati tal-azzjoni biex jittejbu l-kooperazzjoni u l-effikaċja
tal-ġlieda kontra l-frodi u l-kuntrabandu tas-sigaretti (“mainstreaming”).
Jekk bosta azzjonijiet jkollhom mertu ndaqs fid-dawl ta' dawn il-kriterji tal-għoti, tista’ tingħata prijorità ta’
finanzjament (f’ordni dekrexxenti) lil:
— dawk l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi li m’għandhomx tagħmir adegwat, jew li hu meqjus li mhux
mgħammrin adegwatement, biex jiġġieldu l-kuntrabandu u l-falsifikazzjoni tas-sigaretti;
— applikazzjonijiet li jagħmluha possibbli li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika ġusta;
— applikanti li ma jkunux irċevew għotjiet fis-snin preċedenti jew inkella taħt is-Sejħiet għal Proposti
preċedenti għall-istess azzjoni jew waħda simili.
5. Baġit
Il-baġit indikattiv disponibbli għal din is-Sejħa huwa ta’ EUR 3 500 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja se
tieħu l-forma ta' għotja. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija mhix se taqbeż il-50 % tal-ispejjeż eliġibbli.
Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tallokax il-fondi kollha disponibbli.
6. Aktar tagħrif
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-formola tal-applikazzjoni tista’ titniżżel minn dan is-sit: http://ec.europa.eu/
anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm
Il-mistoqsijiet u/jew it-talbiet għal tagħrif addizzjonali fir-rigward ta’ din is-Sejħa jridu jintbagħtu bil-posta
elettronika lil:
OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu
Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet jistgħu jiġu ppubblikati b’mod anonimu fil-Linji Gwida ta' kif għandha timtela lFormola ta' Applikazzjoni fuq il-websajt tal-internet tal-OLAF jekk dawn ikunu rilevanti għal applikanti
oħra.
7. Skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu mhux aktar tard minn: il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju 2013.
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PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TALKOMPETIZZJONI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni
(Każ COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)
Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/C 176/09)
1.
Fit-13 ta’ Ġunju 2013, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha Snam SpA (“Snam”, l-Italja), li hija taħt
il-kontroll finali ta' Cassa Depositi e Prestiti SpA (“CDP”, l-Italja), u Pacific Mezz (il-Lussemburgu) Sarl
(“Pacific Mezz Luxembourg” il-Lussemburgu), li hija taħt il-kontroll finali ta' GIC Special Investments Pte
Ltd (“GICSI”, Singapor), jakkwistaw skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet
kontroll konġunt fuq Transport et Infrastructure Gaz France SA (“TIGF”, Franza) permezz tax-xiri ta' ishma.
2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

— għal Snam: attiva fit-trażmissjoni, il-ħażna u d-distribuzzjoni tal-gass naturali, kif ukoll terminal tal-LNG,
fl-Italja,
— għal GICSI: attiva fil-ġestjoni ta’ portafoll globali ta’ investimenti fl-ekwità privata, kapital tar-riskju u
fondi infrastrutturali, kif ukoll f'investimenti diretti f’kumpaniji privati,
— għal TIGF: attiva fit-trażmissjoni u l-ħażna tal-gass naturali fil-Lbiċ ta’ Franza.
3.
Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu
tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.
Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt
ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament
taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.
4.
Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu
jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.
Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din
il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6887 – Snam/
GICSI/TIGF, fl-indirizz li ġej:
Il-Kummissjoni Ewropea
Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni
Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).
(2) ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).
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PREZZ TAL-ABBONAMENT 2013 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 1 300 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 1 420 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 910 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 100 fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
DVD, edizzjoni fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 200 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

EUR 50 fis-sena

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
fi 22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S — Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’DVD waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti
Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma
disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan
is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati,
il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.
Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: http://europa.eu

MT

