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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jenfasizza li mezzi baġitarji sinifikanti, 

iżda madanakollu insuffiċjenti, ġew 

skjerati biex jiġu ttrattati l-kawżi ewlenin 

tal-kriżi tar-rifuġjati u tal-migrazzjoni 

permezz tat-tisħiħ tal-programmi speċifiċi 

tal-UE taħt l-Intestatura 4; ifakkar fil-

miżuri meħuda, bħar-riallokazzjonijiet 

favur l-azzjonijiet ta' migrazzjoni jew 

relatati mar-rifuġjati għal EUR 170 miljun 

matul l-2015, kif ukoll l-approvazzjoni fl-

2016 ta' EUR 130 miljun addizzjonali taħt 

l-Intestatura 4 għall-attivitajiet ta' 

migrazzjoni/relatati mar-rifuġjati, flimkien 

ma' tqassim mill-ġdid ta' EUR 430 miljun 

taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel 

l-Adeżjoni, l-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp u l-Istrument Ewropew ta' 

Viċinat; ifakkar, barra minn hekk, li sabiex 

tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-

migrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġjati l-

Kummissjoni għamlet diversi proposti 

addizzjonali li kellhom impatt fuq il-baġit 

tal-UE, bħal dawk għall-istabbiliment ta' 

fondi fiduċjarji tal-UE (il-Fond Fiduċjarju 

Madad u l-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza 

għall-Afrika, b'impatt baġitarju inizjali 

stmat għal EUR 570 miljun u EUR 405 

miljun rispettivament), kif ukoll il-Faċilità 

għar-Rifuġjati fit-Turkija, li minnha EUR 1 

biljun għandu jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-

UE, mingħajr ma jingħadd finanzjament 

12. Jenfasizza li mezzi baġitarji sinifikanti, 

iżda madanakollu insuffiċjenti, ġew 

skjerati biex jiġu ttrattati l-kawżi ewlenin 

tal-kriżi tar-rifuġjati u tal-migrazzjoni 

permezz tat-tisħiħ tal-programmi speċifiċi 

tal-UE taħt l-Intestatura 4; ifakkar fil-

miżuri meħuda, bħar-riallokazzjonijiet 

favur l-azzjonijiet ta' migrazzjoni jew 

relatati mar-rifuġjati għal EUR 170 miljun 

matul l-2015, kif ukoll l-approvazzjoni fl-

2016 ta' EUR 130 miljun addizzjonali taħt 

l-Intestatura 4 għall-attivitajiet ta' 

migrazzjoni/relatati mar-rifuġjati, flimkien 

ma' tqassim mill-ġdid ta' EUR 430 miljun 

taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel 

l-Adeżjoni, l-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp u l-Istrument Ewropew ta' 

Viċinat; ifakkar, barra minn hekk, li sabiex 

tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-

migrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġjati l-

Kummissjoni għamlet diversi proposti 

addizzjonali li kellhom impatt fuq il-baġit 

tal-UE, bħal dawk għall-istabbiliment ta' 

fondi fiduċjarji tal-UE (il-Fond Fiduċjarju 

Madad u l-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza 

għall-Afrika, b'impatt baġitarju inizjali 

stmat għal EUR 570 miljun u EUR 405 

miljun rispettivament), kif ukoll il-Faċilità 

għar-Rifuġjati fit-Turkija, li minnha EUR 1 

biljun għandu jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-

UE, mingħajr ma jingħadd finanzjament 
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ulterjuri possibbli; jenfasizza li pressjoni 

ulterjuri fuq il-baġit tal-Unjoni se tiġi 

kkawżata minn azzjonijiet ippjanati oħrajn 

imħabbra mill-Kummissjoni bħall-"wegħda 

ta' Londra" jew minn avvenimenti bħas-

summit bejn l-UE u t-Turkija tat-

18 ta' Marzu 2016; jenfasizza li mezzi 

finanzjarji addizzjonali għandhom 

jippermettu wkoll l-inklużjoni tal-migranti 

l-aktar vulnerabbli, speċjalment in-nisa, it-

tfal u l-persuni LGBTI; huwa mħasseb, 

madankollu, li minħabba d-daqs tal-

problemi li l-UE qed tiffaċċja jistgħu jkunu 

meħtieġa azzjonijiet ulterjuri; 

ulterjuri possibbli; jenfasizza li pressjoni 

ulterjuri fuq il-baġit tal-Unjoni se tiġi 

kkawżata minn azzjonijiet ippjanati oħrajn 

imħabbra mill-Kummissjoni bħall-"wegħda 

ta' Londra" jew minn avvenimenti bħas-

summit bejn l-UE u t-Turkija tat-

18 ta' Marzu 2016; jenfasizza li mezzi 

finanzjarji addizzjonali għandhom 

jippermettu wkoll l-inklużjoni tal-migranti 

l-aktar vulnerabbli, speċjalment in-nisa u t-

tfal; huwa mħasseb, madankollu, li 

minħabba d-daqs tal-problemi li l-UE qed 

tiffaċċja jistgħu jkunu meħtieġa azzjonijiet 

ulterjuri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Kundizzjonalità biex ikun żgurat id-dritt 

fundamentali tal-UE 

51. Jinsisti li l-pajjiżi kollha għandhom 

jassumu sehem sħiħ tar-responsabilitajiet 

fil-kuntest tal-kriżi tar-rifuġjati u d-

Deċiżjoni dwar il-mekkaniżmu ta' 

riallokazzjoni dedikat; jistieden lill-

Kummissjoni tintroduċi mekkaniżmu 

finanzjarju bonus-malus fir-rigward tat-

twettiq jew le mill-Istati Membri tal-

impenji tagħhom skont il-miżuri adottati 

mill-UE; isostni li kwalunkwe 

kontribuzzjoni finanzjarja li tkun ġejja 

minn sanzjoni fuq Stat Membru li ma 

jirrispettax dawn il-miżuri għandha tmur 

lura fil-baġit tal-UE bħala dħul 

addizzjonali; 

 

 

imħassar 

Or. en 

 

 


