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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 20a. Jikkunsidra li hemm bżonn jiġi evitat 

li l-attenzjoni tiġi ffokata fuq l-eżitu 

baġitarju bħala l-uniku objettiv ġestjonali 

li jista' jkun ta' detriment għall-prinċipju 

ta' ġestjoni finanzjarja tajba u l-kisba ta' 

riżultati; 

Or. en 
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Paragrafu 82a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 82a. Jistieden lill-Kummissjoni biex ma 

tapprovax l-istabbiliment ta' data 

pprogrammata oħra għall-introduzzjoni 

tas-sistema ta' liċenzjar FLEGT imma li 

tistabbilixxi skadenzi ċari għall-

implimentazzjoni tagħha u torbot il-

finanzjament futur mal-ilħuq ta' dik l-

iskadenza stabbilita; 

Or. en 
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Paragrafu 98 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

98. Hu tal-fehma li l-għajnuna għall-

iżvilupp għandha titħallas b'mod ferm aktar 

effiċjenti u li hemm bżonn li tissodisfa l-

kriterji ta' "valur miżjud"; jisħaq fuq il-fatt 

li dan hu l-unika mod biex in-nies jiġu 

pprovduti b'kundizzjonijiet ta' għajxien 

xierqa u biex tiġi evitata żieda fil-flussi ta' 

migranti ekonomiċi; 

98. Hu tal-fehma li l-għajnuna għall-

iżvilupp għandha titħallas b'mod ferm aktar 

effiċjenti u li hemm bżonn li tissodisfa l-

kriterji ta' "valur miżjud"; jisħaq fuq il-fatt 

li dan hu l-unika mod biex in-nies jiġu 

pprovduti b'kundizzjonijiet ta' għajxien 

denji; 

Or. en 
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Paragrafu 100 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

100. Iqis li hu preokkupanti li l-kapijiet 

tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fil-pajjiżi 

AKP u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej, 

taħt ir-responsabilità tas-SEAE, huma 

responsabbli biex jissorveljaw 917-

il proġett, li minnhom 428 għaddejjin 

minn dewmien jew għandhom objettivi li 

huma fil-perikolu li jinkisbu; iqis li hi xi 

ħaġa preokkupanti ħafna li l-valur tal-

proġetti affetwati jammonta għal 

EUR 9 188 miljun; 

100. Jieħu nota li fi tmiem l-2014 il-

kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fil-

pajjiżi AKP u l-pajjiżi u t-territorji extra-

Ewropej, huma responsabbli biex 

jissorveljaw 917-il proġett 

  

Or. en 
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Paragrafu 101a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 101a. Jirrikonoxxi li l-valutazzjonijiet li 

ġejjin mir-rapport EAMR jagħtu biss 

stampa tas-sitwazzjoni ta' kull proġett fi 

tmiem is-sena u li l-impatt attwali tad-

diffikultajiet identifikati jistgħu jkunu 

valutati biss fi tmiem il-proġett. 

Or. en 
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Paragrafu 102 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

102. Hu tal-opinjoni li kwart mill-fondi 

tal-11-il FEŻ għandhom jiġu allokati 

għall-prevenzjoni ta' kriżijiet ta' 

migrazzjoni u għall-ġestjoni tal-flussi 

migratorji li diġà jeżistu; 

102. Jirrikonoxxi li l-fondi tal-FEŻ qed 

jikkontribwixxu biex jindirizzaw il-kawżi 

fundamentali tal-kriżi attwali globali tar-

refuġjati u tal-migrazzjoni; jenfasizza li l-

fondi tal-FEŻ m'għandhom ikunu użati 

ħażin għal skopijiet li mhumiex 

determinati fid-dispożizzjonijiet bħall-

kontroll tas-sigurtà tal-fruntiera u miżuri 

effettivi ta' ritorn; jistieden lill-

Kummissjoni timpenja lilha nnifisha 

b'mod kostruttiv biex takkwista sinerġiji 

bejn il-baġit tal-Unjoni, il-FEŻ u l-

kooperazzjoni bilaterali sabiex tindirizza 

kwistjonijiet li jikkonċernaw il-

prevenzjoni tal-kriżi migratorja 

  

Or. en 

 

 


