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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li l-Unjoni bħalissa qed 

tiffaċċja għadd ta' emerġenzi serji, b'mod 

partikolari kriżi ta' migrazzjoni u rifuġjati 

mingħajr preċedent; jinsab konvint li r-

riżorsi finanzjarji neċessarji jeħtieġ li jiġu 

allokati fil-baġit tal-Unjoni, sabiex 

jindirizzaw l-isfidi politiċi u jippermettu 

lill-Unjoni tipprovdi u twieġeb b'mod 

effikaċi għal dawk il-kriżijiet, bħala 

kwistjoni tal-akbar urġenza u prijorità; 

jifhem li l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-

refuġjati ma jistgħux jiġu solvuti b'riżorsi 

finanzjarji biss u li hemm bżonn ta' approċċ 

komprensiv li jindirizza kemm id-

dimensjoni interna kif ukoll dik esterna 

tagħha; iqis li perjodi straordinarji 

jirrikjedu miżuri straordinarji, u li hemm 

bżonn impenn politiku qawwi biex jiġu 

żgurati approprjazzjonijiet ġodda għal dan 

il-għan; 

2. Jenfasizza li l-Unjoni bħalissa qed 

tiffaċċja għadd ta' emerġenzi serji, b'mod 

partikolari kriżi ta' migrazzjoni u rifuġjati 

mingħajr preċedent; jinsab konvint li r-

riżorsi finanzjarji neċessarji jeħtieġ li jiġu 

allokati fil-baġit tal-Unjoni, sabiex 

jindirizzaw l-isfidi politiċi u jippermettu 

lill-Unjoni tipprovdi u twieġeb b'mod 

effikaċi għal dawk il-kriżijiet, bħala 

kwistjoni tal-akbar urġenza u prijorità; 

jifhem li l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-

rifuġjati ma jistgħux jiġu solvuti b'riżorsi 

finanzjarji biss u li hemm bżonn ta' approċċ 

komprensiv li jindirizza kemm id-

dimensjoni interna kif ukoll dik esterna 

tagħha; iqis li perjodi straordinarji 

jirrikjedu miżuri straordinarji, u li hemm 

bżonn impenn politiku qawwi biex jiġu 

żgurati approprjazzjonijiet ġodda għal dan 

il-għan; jissottolinja, f'dan ir-rigward, li s-

solidarjetà hija prinċipju fundamentali 

tal-baġit tal-UE; huwa mħasseb bin-

nuqqas ta' uniformità fis-solidarjetà 

murija mill-Istati Membri rigward il-kriżi 

tar-rifuġjati; jitlob lill-Kummissjoni 

tippreżenta proposta dwar il-mod li bih il-

baġit tal-UE jista' jħajjar lill-Istati 

Membri jadottaw approċċ aktar 

ibbilanċjat favur is-solidarjetà; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Ifakkar li l-AB ippreveda żidiet fil-

qasam tas-sigurtà u l-migrazzjoni, inkluża 

skema ta' EUR 150 miljun għar-

rilokazzjoni ta' 40 000 persuna li jeħtieġu 

protezzjoni internazzjonali, u li dan wassal 

biex il-Kummissjoni qabżet il-limitu 

massimu għal din l-intestatura 

b'EUR 124 miljun u pproponiet il-

mobilizzazzjoni korrispondenti tal-

Istrument ta' Flessibilità; Jilqa' l-fatt li l-

Kunsill qabel mal-prinċipju li jimmobilizza 

l-Istrument ta' Flessibilità għal dan l-għan; 

jinnota madankollu li pjan finanzjarju fit-

tul biex wieħed jirrispondi għall-kriżi tar-

refuġjati huwa meħtieġ u jikkunsidra li dan 

għandu jiġi indirizzat ukoll permezz ta' 

reviżjoni tal-QFP; 

31. Ifakkar li l-AB ippreveda żidiet fil-

qasam tas-sigurtà u l-migrazzjoni, inkluża 

skema ta' EUR 150 miljun għar-

rilokazzjoni ta' 40 000 persuna li jeħtieġu 

protezzjoni internazzjonali, u li dan wassal 

biex il-Kummissjoni qabżet il-limitu 

massimu għal din l-intestatura 

b'EUR 124 miljun u pproponiet il-

mobilizzazzjoni korrispondenti tal-

Istrument ta' Flessibilità; Jilqa' l-fatt li l-

Kunsill qabel mal-prinċipju li jimmobilizza 

l-Istrument ta' Flessibilità għal dan l-għan; 

jinnota madankollu li pjan finanzjarju fit-

tul biex wieħed jirrispondi għall-kriżi tar-

rifuġjati, li jinkludi l-ħolqien ta' fond 

għat-tiftix u s-salvataġġ, huwa meħtieġ u 

jikkunsidra li dan għandu jiġi indirizzat 

ukoll permezz ta' reviżjoni tal-QFP; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

90. Itenni li, b'mod li jiġi żgurat sostenn 

adegwat għall-Membri fit-twettiq tal-

attivitajiet parlamentari tagħhom, hemm 

bżonn li jinstab bilanċ ġdid bejn l-assistenti 

parlamentari akkreditati u l-assistenti 

lokali; jieħu nota tal-fatt li s-Segretarju 

Ġenerali għamel proposta lill-Bureau 

sabiex jintlaħaq dan l-għan; jiddeplora l-

fatt li s'issa, il-Bureau għadu ma 

ddeċidiex f'dan ir-rigward; jemmen li 

perjodu ta' tranżizzjoni għandu jiġi 

rrispettat meta tiġi implimentata r-reviżjoni 

tar-regoli attwali; jistenna li d-deċiżjoni 

finali ser tidħol fis-seħħ sa mhux aktar tard 

minn Lulju 2016, id-data ta' tmiem tal-

perjodu ta' tranżizzjoni. 

90. Josserva li r-regoli l-ġodda dwar l-

assistenza parlamentari bħalissa 

għadhom qegħdin jitħejjew; Itenni li, 

b'mod li jiġi żgurat sostenn adegwat għall-

Membri fit-twettiq tal-attivitajiet 

parlamentari tagħhom, hemm bżonn li 

jinstab bilanċ ġdid bejn l-assistenti 

parlamentari akkreditati u l-assistenti 

lokali; jitlob għaldaqstant lis-Segretarju 

Ġenerali jippreżenta lill-Bureau proposta 

għal deċiżjoni, sa tmien l-2015, li 

taffronta fost affarijiet oħra l-kwistjonijiet 

segwenti:  

 – limitu għall-għadd ta' assistenti lokali 

għal kull Membru, fir-rispett tal-

kundizzjonijiet speċifiċi għall-qadi tal-

mandat parlamentari fid-diversi Stati 

Membri; 

 – regolamentazzjoni tat-tqassim tal-

allowance bejn l-assistenti lokali u l-

assistenti parlamentari akkreditati; 

 – riforma tas-sistema attwali tal-limitu 

massimu tas-salarji għall-assistenti lokali 

fil-prospettiva, fit-terminu twil, li jkun 

applikat il-prinċipju tal-paga ugwali għal 

xogħol ugwali; 
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 – introduzzjoni ta' salarju minimu u 

limitu massimu għar-remunerazzjoni tal-

assistenti lokali fid-diversi Stati Membri; 

 – kopertura tal-ispejjeż attwali tal-

persunal tad-delegazzjonijiet nazzjonali 

skont l-Istatut tal-assistenti parlamentari 

akkreditati; 

 jistieden lis-Segretarju Ġenerali jadotta l-

miżuri kollha neċessarji biex jiggarantixxi 

li t-trainees li jaħdmu għall-Membri 

jkollhom dritt għal borża ta' traineeship 

suffiċjenti u għall-protezzjoni soċjali u li 

l-implimentazzjoni tar-regoli msemmija 

hawn fuq tkun ikkontrollata mis-servizzi 

tal-Parlament; jistieden lis-Segretarju 

Ġenerali jintroduċi taħriġ obbligatorju 

dwar ir-rispett u d-dinjità fil-post tax-

xogħol għall-Membri u għall-assistenti 

tagħhom; jemmen li perjodu ta' 

tranżizzjoni għandu jiġi rrispettat meta tiġi 

implimentata r-reviżjoni tar-regoli attwali; 

jistieden lis-Segretarju Ġenerali u lill-

Bureau jirrapportaw lill-Kumitat għall-

Baġits dwar ir-regoli riveduti mill-aktar 

fis possibbli u mhux aktar tard minn 

Frar 2016, fi żmien utli għat-tħejjija tal-

estimi tal-Parlament għas-sena 

finanzjarja 2017;  jistenna li d-deċiżjoni 

finali ser tidħol fis-seħħ sa mhux aktar tard 

minn Lulju 2016. 

Or. en 

 

 


