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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jisħaq fuq l-importanza li titqanqal 

ir-riċerka dwar difiża kooperattiva fl-

Ewropa biex tindirizza n-nuqqasijiet 

kruċjali tal-kapaċitajiet fi żmien meta l-

iżviluppi u l-inċertezzi internazzjonali 

jirrikjedu dejjem aktar li l-Ewropa 

tintensifika l-isforzi tagħha fil-qasam tad-

difiża; jemmen li spejjeż addizzjonali fil-

livell tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka dwar 

id-difiża jenħtieġ li jiġu kkumpensati minn 

iffrankar fuq il-livell nazzjonali; jappoġġa 

ż-żieda fl-allokazzjoni għall-Azzjoni 

Preparatorja għar-riċerka dwar id-difiża; 

jappella li jkun hemm programm ta' 

riċerka dwar id-difiża fi ħdan il-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali li jmiss; 

madankollu, itenni l-pożizzjoni tiegħu li 

ilu jħaddan li inizjattivi ġodda għandhom 

jiġu ffinanzjati permezz ta' 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux għad-

detriment ta' programmi eżistenti tal-

Unjoni; jissottolinja, barra minn hekk, il-

ħtieġa li jittejbu l-kompetittività u l-

innovazzjoni fl-industrija tad-difiża 

Ewropea; 

24. Jisħaq fuq l-importanza li titqanqal 

ir-riċerka dwar difiża kooperattiva fl-

Ewropa biex tindirizza n-nuqqasijiet 

kruċjali tal-kapaċitajiet fi żmien meta l-

iżviluppi u l-inċertezzi internazzjonali 

jirrikjedu dejjem aktar li l-Ewropa 

tintensifika l-isforzi tagħha fil-qasam tad-

difiża; jemmen li spejjeż addizzjonali fil-

livell tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka dwar 

id-difiża jenħtieġ li jiġu kkumpensati minn 

iffrankar fuq il-livell nazzjonali; itenni l-

pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan li inizjattivi 

ġodda għandhom jiġu ffinanzjati permezz 

ta' approprjazzjonijiet ġodda u mhux għad-

detriment ta' programmi eżistenti tal-

Unjoni; jissottolinja, barra minn hekk, il-

ħtieġa li jittejbu l-kompetittività u l-

innovazzjoni fl-industrija tad-difiża 

Ewropea; 
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Paragrafu 30 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jilqa' l-pakkett finanzjarju l-ġdid 

ta' EUR 142,8 miljun li nħoloq biex 

jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-

Programm ta' Appoġġ għal Riformi 

Strutturali bejn l-2017 u l-2020; 

imħassar 
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 56a. Jirrifjuta l-proposta tal-

Kummissjoni li tittrasferixxi 

EUR 30 miljun mid-DCI, l-ENPI u l-

PESK u l-marġni tal-Intestatura 4 għall-

Baġit 2018 sabiex tiffinanzja l-bini tal-

kapaċità tal-atturi militari permezz ta' 

Strument li jikkontribwixxi għall-

Istabbiltà u l-Paċi (IcSP); jissottolinja l-

ħtieġa li jinżamm il-livell ta' finanzjament 

tal-politika tal-viċinat tal-Unjoni, tal-

missjonijiet tal-pulizija u tal-ġustizzja 

tagħha fi ħdan il-kuntest tal-PESK u li 

tipprevedi marġni fl-Intestatura 4 biex 

tkun tista' tirreaġixxi għal kriżijiet 

imprevisti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' 

Grupp ta' Ħidma tal-Bureau tal-Parlament 

rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali; 

ifakkar fl-aspettattivi ta' aktar trasparenza 

dwar l-allowance għan-nefqa ġenerali u 

ħtieġa biex issir ħidma dwar definizzjoni 

ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; 

80. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' 

Grupp ta' Ħidma tal-Bureau tal-Parlament 

rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali; 

ifakkar fl-aspettattivi ta' aktar trasparenza 

dwar l-allowance għan-nefqa ġenerali u 

ħtieġa biex issir ħidma dwar definizzjoni 

ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; bi spejjeż għal kontrolli fuq 

kampjuni jiġu kkumpensati mill-iffrankar 

ġenerali mistenni. 

Or. en 
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 80a. Jistieden lill-Bureau jagħmel il-

bidliet konkreti li ġejjin fir-rigward tal-

allowance għan-nefqa ġenerali: 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 - l-allowance tan-nefqa ġenerali 

għandha f'kull każ tiġi mitfugħa f'kont 

tal-bank separat; 
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Paragrafu 80a – inċiż 2 (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 - l-irċevuti kollha li għandhom 

x'jaqsmu mall-allowance tan-nefqa 

ġenerali għandhom jinżammu mill-

Membri; 
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 - il-parti li ma tintefaqx mill-

allowance tan-nefqa ġenerali għandha 

tingħata lura ma' tmiem il-mandat; 
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Paragrafu 80a – inċiż 4 (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 - kontrolli fuq kampjun ta' 5 % tan-

nefqa taħt l-allowance tan-nefqa ġenerali 

għandhom ikunu introdotti mill-awditjar 

intern tal-Parlament; ir-riżultati finali u l-

konklużjonijiet għandhom ikunu parti 

mir-rapport annwali ppubblikat mill-

Parlament; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 - Il-Membri għandhom 

jippubblikaw, fuq bażi annwali, ħarsa 

ġenerali tan-nefqa tagħhom, koperta mill-

allowance tan-nefqa ġenerali, skont il-

kategorija (spejjeż ta' komunikazzjoni, 

kiri tal-uffiċċju, provvisti tal-uffiċċji, eċċ); 

  

Or. en 

 

 


