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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 – subparagrafu 1 (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jinnota li l-proġetti magħżula għall-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (il-

FEIS) ma jirrappreżentawx investiment 

ġdid fl-ekonomija reali imma pjuttost il-

finanzjament mill-ġdid ta' proġetti 

eżistenti li huma ta' sostenibilità dubjuża 

f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali; 

itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-FEIS 

mhuwiex l-istrument it-tajjeb biex 

jiggarantixxi t-tkabbir u l-iżvilupp; 

jemmen għalhekk li l-approprjazzjonijiet 

għall-proviżjonament tal-fond ta' 

garanzija tal-FEIS jistgħu jintużaw aħjar 

bħala rispons għal emerġenzi u 

prijoritajiet oħra; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19 – subparagrafu 1 (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jirrileva li, fir-rigward tal-programm 

TEN-T, mhux tajjeb li l-

approprjazzjonijiet jintużaw biex 

jiffinanzjaw proġetti mingħajr valur 

miżjud reali u kontra r-rieda tal-

komunitajiet lokali fl-inħawi kkonċernati; 

Or. en 



 

AM\1107439MT.docx  PE589.711v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

19.10.2016 A8-0287/3 

Emenda  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2017 - it-taqsimiet kollha 

2016/2047(BUD) 
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Paragrafu 33 – subparagrafu 1 (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Itenni li jkun tajjeb li l-approprjazzjonijiet 

taħt il-PAK ma jintużawx bħala appoġġ 

għat-tnissil jew it-trobbija ta' barrin għal 

attivitajiet letali ta' sarar mat-toru; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta 

mingħajr dewmien ulterjuri l-bidliet 

leġiżlattivi neċessarji biex tagħti seħħ għal 

din it-talba, li diġà ġiet iddikjarata fil-

baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-

sena finanzjarja 2016; 

Or. en 
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Paragrafu 77 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Itenni n-nuqqas ta' qbil tiegħu 

mal-approċċ tal-Kummissjoni u tal-

Kunsill rigward il-kompożizzjoni tal-

persunal tal-aġenziji, u għaldaqstant qed 

jimmodifika għadd sostanzjali ta' pjanijiet 

ta' stabbiliment; jissottolinja għal 

darb'oħra li jkun tajjeb li kull aġenzija 

tnaqqas 5 % tal-karigi fuq 5 snin, kif 

miftiehem fil-FII, iżda li l-karigi l-ġodda 

meħtieġa biex jitwettqu l-kompiti 

addizzjonali dovuti għall-iżviluppi ta' 

politiki ġodda u leġiżlazzjoni ġdida mill-

2013 'l hawn iridu jiġu akkumpanjati 

minn riżorsi addizzjonali, u hemm bżonn 

li jingħaddu apparti l-objettiv tal-FII li 

jitnaqqas il-persunal; jenfasizza għal 

darb'oħra għalhekk l-oppożizzjoni tiegħu 

għall-kunċett ta' riżerva għar-

riassenjazzjoni ta' persunal fost l-aġenziji, 

iżda jafferma mill-ġdid id-disponibilità 

tiegħu li ċerti karigi jiġu lliberati billi 

jinkisbu gwadanni fl-effiċjenza bejn l-

aġenziji permezz ta' żieda fil-kooperazzjoni 

amministrattiva jew saħansitra permezz ta' 

fużjonijiet fejn ikun xieraq, u billi ċerti 

funzjonijiet jiġu akkomunati mal-

Kummissjoni jew ma' aġenzija oħra; 

77. Jilqa' pożittivament il-kunċett ta' 

riżerva għar-riassenjazzjoni ta' persunal 

fost l-aġenziji u jinkoraġġixxi l-użu 

tagħha kull meta jkun possibbli; 

jissottolinja għal darb'oħra li jkun tajjeb li 

kull aġenzija tnaqqas 5 % tal-karigi fuq 

5 snin, kif miftiehem fil-FII; jafferma mill-

ġdid id-disponibilità tiegħu li ċerti karigi 

jitnaqqsu billi jinkisbu gwadanni fl-

effiċjenza bejn l-aġenziji permezz ta' żieda 

fil-kooperazzjoni amministrattiva jew 

saħansitra billi jiġu analizzati l-

possibilitajiet ta' fużjonijiet fejn ikun 

xieraq, u billi ċerti funzjonijiet jiġu 

akkomunati mal-Kummissjoni jew ma' 

aġenzija oħra; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 88 – subparagrafu 1 (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jiddispjaċih dwar il-proposta għall-

internalizzazzjoni tas-servizz tax-xufiera li 

se tikkorrispondi għal nefqiet addizzjonali 

ulterjuri; jemmen li, sabiex titnaqqas in-

nefqa, jkun tajjeb li s-servizz ta' trasport 

eventwalment jiġi pprovdut biss bejn l-

ajruport jew l-istazzjon ferrovjarju u l-

postijiet tax-xogħol, li jkun tajjeb li 

tingħata preferenza għall-użu ta' 

minivans u xarabankijiet f'ħinijiet 

skedati; jissottolinja l-vantaġġ enormi 

f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali 

li toffri l-konnessjoni ferrovjarja l-ġdida 

bejn l-Ajruport ta' Brussel u l-istazzjon 

ferrovjarju Brussels-Luxembourg; 

jikkunsidra li jkun tajjeb li l-

arranġamenti għal kwalunkwe vjaġġ ta' 

tip ieħor isiru privatament mill-Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 89 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

89. Japprova l-bidliet fil-pjan ta' 

stabbiliment tiegħu u l-approprjazzjonijiet 

baġitarji korrispondenti bħala rispons 

għall-ħtiġijiet addizzjonali tal-gruppi 

politiċi; jikkompensa kompletament dawn 

iż-żidiet billi jnaqqas l-approprjazzjonijiet 

fir-riżerva ta' kontinġenza u l-linja 

baġitarja għas-sistemazzjoni fil-bini; 

89. Jiddeplora ż-żieda fin-nefqa 

relatata mal-assistenza parlamentari u t-

talbiet addizzjonali mill-gruppi politiċi; 

jemmen li l-appoġġ għall-Membri fit-

twettiq tal-attivitajiet parlamentari 

tagħhom diġà huwa adegwat; jitlob, barra 

minn hekk, riduzzjoni tas-salarji, tal-

allowances u tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-

Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 90 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

90. Ifakkar fid-deċiżjoni politika 

tiegħu li jeżenta lill-gruppi politiċi mill-

objettiv li jitnaqqas il-persunal b'5 %, kif 

issottolinja fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar 

il-baġits 201412, 201513 u 201614; 

90. Jemmen li jkun tajjeb li l-livell 

totali ta' persunal fil-gruppi politiċi jiġi 

inkluż fl-objettiv li jitnaqqas il-persunal 

b'5 %; 

_________________  

14Testi adottati, P8_TA(2015)0376.  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 92 – subparagrafu 1 (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jiddeplora ż-żieda fil-finanzjament 

pubbliku għall-partiti politiċi Ewropej 

(minn EUR 10 339 866 fl-2008 għal 

EUR 31 905 000 fl-2017) u għall-

fondazzjonijiet politiċi Ewropej (minn 

EUR 4 268 630 fl-2008 għal 

EUR 19 000 000 fl-2017); 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 94 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

94. Iżomm fil-pjan ta' stabbiliment 

tiegħu għall-2017 il-35 kariga ġdida, kif 

mitlub fl-ABE 3/2016 għat-tisħiħ tas-

sigurtà tal-istituzzjonijiet; jeżenta dawn il-

karigi mill-objettiv li jitnaqqas il-persunal 

b'5 % peress li jikkorrispondu għal 

attivitajiet ġodda għall-Parlament; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 108 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

108. Jintegra mill-ġdid it-12-il kariga u 

l-approprjazzjonijiet relatati li l-

Kummissjoni naqqset fl-AB bi qbil mal-

ftehim ta' kooperazzjoni msemmi hawn 

fuq, biex b'hekk jiġi rifless l-għadd ta' 

karigi li effettivament ġew ittrasferiti mill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

lill-Parlament; 

108. Jitlob li r-rwol tal-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew jiġi 

radikalment rivedut u li konsegwentement 

jiġu ridotti l-approprjazzjonijiet tiegħu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 110 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

110. Jintegra mill-ġdid it-tmien karigi u 

l-approprjazzjonijiet relatati li l-

Kummissjoni naqqset fl-AB bi qbil mal-

ftehim ta' kooperazzjoni msemmi hawn 

fuq, biex b'hekk jiġi rifless l-għadd ta' 

karigi li effettivament ġew ittrasferiti mill-

Kumitat tar-Reġjuni lill-Parlament; 

110. Jitlob li r-rwol tal-Kumitat tar-

Reġjuni jiġi radikalment rivedut u li 

konsegwentement jiġu ridotti l-

approprjazzjonijiet tiegħu; 

Or. en 

 


