
 

AM\1092001MT.doc  PE579.911v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

12.4.2016 A8-0130/1 

Emenda  1 

Marco Zanni, Marco Valli  

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza 

fl-Unjoni  

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-

Kummissjoni li ma tirriallokax 

approprjazzjonijiet mil-linja baġitarja tal-

għajnuna umanitarja esterna; jirrimarka li 

l-Kummissjoni tipproponi li tiffinanzja l-

ewwel pagament fl-ambitu ta' dan l-

istrument il-ġdid billi tirrialloka l-

approprjazzjonijiet mill-approprjazzjonijiet 

tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni, li diġà kienu jservu biex 

jiżguraw il-kondiviżjoni tal-piżijiet bejn l-

Istati Membri fit-trattament tar-rifuġjati; 

jemmen li l-ammont kollu ma jistax jiġi 

kopert permezz ta' riallokazzjonijiet 

mingħajr ma jaffettwa t-twettiq tal-Fond 

għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, 

li aktarx jisfa taħt pressjoni din is-sena u 

jista' jeħtieġ aktar tisħiħ jekk l-iskema ta' 

rilokazzjoni trid tilħaq veloċità massima; 

iqis, għaldaqstant, dawn il-EUR 100 

miljun bħala antiċipazzjoni ta' 

approprjazzjonijiet li jkunu jridu jiġu 

kumpensati fi stadju aktar tard; 

jirrimarka li m'għad hemm l-ebda marġni 

taħt l-intestatura 3 u li l-Istrument ta' 

Flessibbiltà diġà ntuża fl-intier tiegħu 

għall-2016; jappoġġa, għaldaqstant, il-

mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' 

Kontinġenza għall-ammont li jifdal għal 

din is-sena hekk kif meħtieġ u jistieden 

lill-Kummissjoni tressaq proposta f'dan 

4. Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-

Kummissjoni li ma tirriallokax 

approprjazzjonijiet mil-linja baġitarja tal-

għajnuna umanitarja esterna; jiddispjaċih li 

l-Kummissjoni tipproponi li tiffinanzja l-

ewwel pagament fl-ambitu ta' dan l-

istrument il-ġdid billi tirrialloka l-

approprjazzjonijiet mill-approprjazzjonijiet 

tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni, li diġà kienu jservu biex 

jiżguraw il-kondiviżjoni tal-piżijiet bejn l-

Istati Membri fit-trattament tar-rifuġjati; 

jemmen li l-ammont kollu ma jmissux jiġi 

kopert permezz ta' riallokazzjonijiet minn 

linji baġitarji inqas rilevanti, mingħajr ma 

jaffettwa t-twettiq tal-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, li aktarx 

jisfa taħt pressjoni din is-sena u jista' 

jeħtieġ aktar tisħiħ jekk l-iskema ta' 

rilokazzjoni trid tilħaq veloċità massima; 

iqis li, fi kwalunkwe każ, reviżjoni 'l fuq 

tal-limitu massimu tal-QFP għall-

intestatura 3 se tkun inevitabbli biex jiġu 

indirizzati l-ħtiġijiet kollha marbuta mal-

kriżi tar-rifuġjati u l-migrazzjoni; 
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ir-rigward; jantiċipa li reviżjoni 'l fuq tal-

limitu massimu tal-QFP għall-intestatura 3 

se tkun inevitabbli biex jiġu indirizzati l-

ħtiġijiet kollha marbuta mal-kriżi tar-

rifuġjati u l-migrazzjoni; 

Or. en 

 

 


