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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28b. Itenni li la l-approprjazzjonijiet tal-

PAK, u lanqas approprjazzjonijiet 

baġitarji oħrajn, ma għandhom jintużaw 

biex jiffinanzjaw korridi letali; ifakkar li 

tali finanzjamenti jikkostitwixxu ksur ċar 

tal-Konvenzjoni Ewropea għall-

Protezzjoni tal-Annimali li Jinżammu 

għal Skopijiet ta' Biedja (Direttiva tal-

Kunsill 98/58/KE); 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 34 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Fl-aħħar nett jiddeċiedi li jsaħħaħ l-

aġenziji b'kompiti relatati mal-migrazzjoni 

għal total ta' EUR 26 miljun mal-Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil 

(EASO) li jirċievu l-akbar żieda ta' 

EUR 12 miljun lil hinn mill-AB; ifakkar li 

din l-aġenzija għandha rwol ċentrali ta' 

koordinatur fl-implimentazzjoni tal-miżuri 

provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni 

internazzjonali u hija dejjem aktar tiġi 

msejħa tassisti l-Istati Membri kkonċernati; 

34. Fl-aħħar nett jiddeċiedi li jsaħħaħ l-

aġenziji b'kompiti relatati mal-migrazzjoni 

għal total ta' EUR 26 miljun mal-Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil 

(EASO) li jirċievu l-akbar żieda ta' 

EUR 12 miljun lil hinn mill-AB; ifakkar li 

din l-aġenzija għandha rwol ċentrali ta' 

koordinatur fl-implimentazzjoni tal-miżuri 

provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni 

internazzjonali u hija dejjem aktar tiġi 

msejħa tassisti l-Istati Membri kkonċernati; 

jappella biex jittieħdu miżuri ħalli 

jissaħħaħ l-Uffiċċju għad-Drittijiet 

Fundamentali fi ħdan Frontex; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 71a. Iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali tal-

Parlament Ewropew jippreżenta, fid-dawl 

tal-preparamenti għan-negozjati dwar il-

baġit 2017, pjan komprensiv dwar il-mod 

li bih isir aktar iffrankar, jew jiġi 

ġġenerat dħul, f'setturi fosthom, iżda 

mhux esklużivament, il-parkeġġi, il-flotta 

ta' karozzi u l-konsum enerġetiku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 71b. Jemmen li ż-żieda ta' 

EUR 10 026 500 għan-nefqa relatata mal-

assistenza parlamentari mhijiex xierqa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 97 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

97. Itenni l-appell għal aktar trasparenza 

dwar l-allowance għall-ispejjeż ġenerali 

għall-Membri; jistieden lill-Bureau tal-

Parlament jaħdem fuq definizzjoni ta' 

regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; 

97. Itenni l-appell għal aktar trasparenza 

dwar l-allowance għall-ispejjeż ġenerali 

għall-Membri; jistieden lill-Bureau tal-

Parlament jaħdem fuq definizzjoni ta' 

regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; iqis li dawn ir-regoli jkunu 

jistgħu jinkludu, għall-ewwel, l-obbligu li 

l-infiq isir disponibbli pubblikament u 

sussegwentement, sistema ta' 

ispezzjonijiet limitati u fuq bażi ta' 

rotazzjoni; iqis barra minn hekk li, fid-

dawl tal-iffrankar mistenni għal dak li 

għandu x'jaqsam mal-użu effettiv tal-

allowance għan-nefqa ġenerali, ikun 

possibbli li tiġi stabbilita sistema, li 

tgħaqqad il-kontroll min-naħa taċ-

ċittadini ma' sorveljanza żnella min-naħa 

tal-Parlament Ewropew, b'mod effiċjenti 

u newtrali f'termini ta' baġit, u se 

tiggarantixxi t-trasparenza neċessarja; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 98a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 98a. Jemmen li, fit-terminu medju, l-

Istatut tal-Membri għandu jiġi rivedut 

biex jirriżulta fi qbil dwar l-iffrankar 

raġonevoli; 

Or. en 

 

 


