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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 96 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

96. Jirrakkomanda li jitwaqqaf Fond 

Ewropew tad-Demokrazija intern għall-

appoġġ imsaħħaħ tas-soċjetà ċivili u tal-

NGOs li jaħdmu fl-oqsma tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem, li 

għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni; 

96. imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 105 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

105. Jenfasizza li l-approprjazzjonijiet 

għall-azzjoni esterna għandhom jiżdiedu 

b'mod sostanzjali jekk l-Unjoni trid 

twettaq ir-rwol tagħha fil-qafas tal-

istrateġija globali tagħha u tal-politiki tat-

tkabbir, tal-viċinat u tal-iżvilupp tagħha, 

kif ukoll biex tindirizza l-emerġenzi; 

jistenna li l-QFP li jmiss jirrifletti l-

bżonnijiet bla preċedenti tal-pajjiżi ġirien 

tan-Nofsinhar u tal-Lvant li qegħdin 

iħabbtu wiċċhom ma' kunflitti u mal-

konsegwenzi tal-isfidi ppreżentati mill-

migrazzjoni u mir-rifuġjati; jitlob li jiġi 

allokat livell ogħla ta' approprjazzjonijiet 

biex jindirizza l-ħtieġa dejjem akbar ta' 

għajnuna umanitarja li tirriżulta minn 

diżastri naturali u minn dawk magħmula 

mill-bniedem, billi jevita kwalunkwe 

differenza bejn l-impenji u l-pagamenti; 

jemmen li huwa meħtieġ għall-Unjoni li 

żżid il-finanzjament għall-Aġenzija ta' 

Fondi u tax-Xogħol tan-NU għar-

Rifuġjati tal-Palestina fil-Lvant Qarib 

(UNRWA); 

105. Jenfasizza li l-approprjazzjonijiet 

għall-azzjoni esterna għandhom jitnaqqsu 

u l-iffrankar iġġenerat jingħata lura lill-

Istati Membri, meta jiġi kkunsidrat li l-

politiki esterni huma dominju rriżervat 

għall-istati nazzjon; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

113. Jemmen li l-QFP li jmiss irid 

jappoġġja l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea 

tad-Difiża; jinsab ħerqan dwar il-proposti 

leġiżlattivi rilevanti, b'segwitu għad-

dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dawn 

l-oqsma, li jinkludu programm ta' riċerka 

tal-UE fil-qasam tad-difiża u programm 

ta' żvilupp industrijali kkomplementat 

mill-investiment tal-Istati Membri fit-

tagħmir kollaborattiv; jerġa' jafferma, 

f'dan il-kuntest, il-konvinzjoni qawwija 

tiegħu li l-prijoritajiet politiċi addizzjonali 

għandhom ikunu abbinati ma' mezzi 

finanzjarji addizzjonali; ifakkar li 

kooperazzjoni miżjuda fil-qasam tad-

difiża, l-aggregazzjoni tar-riċerka u tat-

tagħmir u l-eliminazzjoni tad-

duplikazzjonijiet se jagħtu spinta lill-

awtonomija strateġika u l-kompetittività 

tal-industrija tad-difiża tal-Ewropa u 

jwasslu għal gwadann kbir f'termini ta' 

effiċjenza, spiss stmat għal madwar 

EUR 26 biljun fis-sena;  

113. Jemmen li l-QFP li jmiss ma jridx 

jappoġġja l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea 

tad-Difiża, billi dan il-proġett ġie 

ripetutament irrifjutat miċ-ċittadini; 

jisħaq li jekk tali proġett kellu 

madankollu jiġi impost mill-Kummissjoni, 

huwa mbagħad għandu jkun soġġett għal 

referendum f'kull pajjiż parteċipanti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

114. Jitlob, fil-kuntest taż-żieda fl-

attenzjoni mogħtija lis-sigurtà u d-difiża fl-

Unjoni, rivalutazzjoni tan-nefqa kollha 

għas-sigurtà esterna; jinsab ħerqan, b'mod 

partikolari, għal riforma tal-mekkaniżmu 

Athena u tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika 

wara l-inklużjoni fil-baġit tal-FEŻ; jilqa' l-

impenji reċenti li ħadu l-Istati Membri taħt 

il-kooperazzjoni strutturata permanenti u 

jitlob lill-Viċi President tal-

Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-

Kummissjoni jipprovdu kjarifiki f'dak li 

jikkonċerna l-finanzjamenti futuri;  jitlob 

għal programm suċċessur għall-Istrument 

li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi 

li jikkonċentra fuq ir-rispons għall-

kriżijiet u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet għas-

sigurtà u l-iżvilupp, filwaqt li tinstab 

soluzzjoni legalment soda għat-tisħiħ tal-

kapaċitajiet militari; 

114. Jitlob, fil-kuntest taż-żieda fl-

attenzjoni mogħtija lis-sigurtà u d-difiża fl-

Unjoni, rivalutazzjoni tan-nefqa kollha 

għas-sigurtà esterna; jinsab ħerqan, b'mod 

partikolari, għal riforma tal-mekkaniżmu 

Athena u tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika 

wara l-inklużjoni fil-baġit tal-FEŻ; jilqa' l-

impenji reċenti li ħadu l-Istati Membri taħt 

il-kooperazzjoni strutturata permanenti u 

jitlob lill-Viċi President tal-

Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-

Kummissjoni jipprovdu kjarifiki f'dak li 

jikkonċerna l-finanzjamenti futuri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

116. Iqis li amministazzjoni pubblika 

b'saħħitha, effiċjenti u ta' kwalità għolja 

hija indispensabbli biex il-politiki tal-

Unjoni jħallu l-frott u biex terġa' tibni l-

fiduċja u ssaħħaħ id-djalogu mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u maċ-

ċittadini fil-livelli kollha; jissottolinja, f'dan 

ir-rigward, ir-rwol tal-istituzzjonijiet 

magħmula minn membri demokratikament 

eletti; ifakkar li, skont il-Qorti tal-

Awdituri, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-

aġenziji tal-UE implimentaw tnaqqis ta' 

5 % tal-persunal kif stabbilit fl-

organigrammi tagħhom; huwa tal-fehma li 

ma għandhomx ikunu soġġetti għal 

approċċ ta' tnaqqis orizzontali ulterjuri ta' 

dan it-tip; jesprimi l-oppożizzjoni feroċi 

tiegħu għal ripetizzjoni tal-hekk imsejħa 

aggregazzjoni ta' tqassim mill-ġdid għall-

aġenziji; 

116. Iqis li amministazzjoni pubblika 

b'saħħitha, effiċjenti u ta' kwalità għolja 

hija indispensabbli biex il-politiki tal-

Unjoni jħallu l-frott u biex terġa' tibni l-

fiduċja u ssaħħaħ id-djalogu mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u maċ-

ċittadini fil-livelli kollha; jissottolinja, f'dan 

ir-rigward, ir-rwol tal-istituzzjonijiet 

magħmula minn membri demokratikament 

eletti; ifakkar li, skont il-Qorti tal-

Awdituri, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-

aġenziji tal-UE implimentaw tnaqqis ta' 

5 % tal-persunal kif stabbilit fl-

organigrammi tagħhom; huwa tal-fehma li 

ma għandhomx ikunu soġġetti għal 

approċċ ta' tnaqqis orizzontali ulterjuri ta' 

dan it-tip;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  117a. Jenfasizza l-ħtieġa li jitwettaq 

awditu tal-aġenziji kollha sabiex jiġu 

vvalutati il-kostijiet u l-utilità tagħhom; 

jinnota, bħala eżempju, li fl-2015 il-kost 

tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-

Drittijiet Fundamentali kien ta' 

EUR 21 229 000, mingħajr ma ġie 

ppreċiżat x'tagħmel din l-aġenzija biex 

tirrikjedi tali somom ta' flus; 

Or. en 
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Paragrafu 118 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

118. Iqis li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-

UE għandhom jirrispettaw kemm il-bilanċ 

ġeografiku kif ukoll il-bilanċ bejn is-sessi, 

118. Iqis li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-

UE għandhom jirrispettaw kemm il-bilanċ 

ġeografiku kif ukoll il-bilanċ bejn is-sessi, 

sakemm dan l-objettiv ma jirrelegax il-

mertu u l-ħiliet għal livell sekondarju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

119. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tipproponi mekkaniżmu li permezz tiegħu, 

l-Istati Membri li ma jirrispettawx il-

valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), ikunu 

soġġetti għal konsegwenzi finanzjarji; 

iwissi, madankollu, li l-benefiċjarji finali 

tal-baġit tal-Unjoni ma jistgħu bl-ebda 

mod jiġu affettwati minn ksur ta' regoli li 

ma jkunux responsabbli għalih; huwa 

konvint, għalhekk, li l-baġit tal-Unjoni 

mhuwiex l-istrument ġust biex jiġi 

indirizzat in-nuqqas li wieħed jirrispetta l-

Artikolu 2 TUE, u li kwalunkwe 

konsegwenza finanzjarja għandha taqa' 

fuq l-Istat Membru b'mod indipendenti 

mill-implimentazzjoni tal-baġit; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

130. Iqis li r-rekwiżit ta' unanimità 

għall-adozzjoni tar-Regolament dwar il-

QFP jirrappreżenta impediment reali fil-

proċess; jistieden lill-Kunsill Ewropew, 

f'dan ir-rigward, biex jattiva l-klawsola 

"passerelle" prevista fl-Artikolu 312(2) 

tat-TFUE sabiex jippermetti l-adozzjoni 

tar-Regolament QFP permezz ta' 

maġġoranza kwalifikata; ifakkar, barra 

minn hekk, li l-klawsola "passerelle" 

ġenerali stipulata fl-Artikolu 48(7) tat-

TUE tista' wkoll tiġi implimentata, sabiex 

tapplika l-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja; jisħaq li bidla favur votazzjoni 

b'maġġoranza kwalifikata għall-adozzjoni 

tar-Regolament dwar il-QFP tkun 

konformi mal-proċess deċiżjonali għall-

adozzjoni ta', tista' tgħid, il-programmi 

pluriennali kollha tal-UE, kif ukoll għall-

proċedura annwali għall-adozzjoni tal-

baġit tal-UE; 

130. Jinnota li kull Stat Membru 

għandu jkun intitolat li jkollu vuċi fl-

adozzjoni tar-Regolament dwar il-QFP; 

jinnota li r-Regolament dwar il-QFP 

għadu, tista' tgħid, l-uniku programm 

multiannwali li l-adozzjoni tiegħu hija r-

riżultat ta' proċedura li fiha kull vuċi 

tgħodd; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-

uniċità tar-Regolament dwar il-QFP; 

ifakkar li din l-uniċità tinbet mill-

importanza unika, mill-prospettiva fuq 

terminu twil u min-natura globali tiegħu; 

iqis li, f'dan il-każ, ir-rekwiżit tal-

unanimità għadu assolutament 

neċessarju; 

Or. en 

 

 


