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12.3.2018 A8-0062/24 

Emenda  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Linji gwida għall-baġit 2019 – Taqsima III 

2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  11a. Jafferma li l-baġit tal-UE jista' u 

għandu jintuża biex jiġi inkoraġġut id-

diżarm, inkluż id-diżarm nukleari, u 

jtenni li l-Istati Membri tal-UE għandhom 

jagħtu l-prijorità lid-difiża u lill-

promozzjoni tal-paċi; 

Or. pt
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2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  18a. Jappella biex aktar 

approprjazzjonijiet baġitarji jiġu allokati 

għal miżuri effettivi biex jittejbu t-

trattament u l-inklużjoni soċjali tar-

rifuġjati u l-migranti mal-wasla tagħhom; 

jirrifjuta l-miżuri u politiki baġitarji 

kollha li jippromwovu l-esternalizzazzjoni 

tal-fruntieri tal-UE permezz ta' inizjattivi 

bħall-Frontex jew li jinkoraġġixxu t-

tellieqa tal-armi jew il-militarizzazzjoni 

tar-relazzjonijiet internazzjonali li qed 

jiġu proposti mill-UE;  

Or. pt 
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2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  18b. Jirrifjuta bil-qawwa l-manuvri kollha 

maħsubin biex inaqqsu l-allokazzjoni tal-

baġit għall-koeżjoni, anzi jitlob, għall-

kuntrarju, li t-tali baġit jiżdied b'mod 

sostanzjali; jirrifjuta tentattivi biex jiżdied 

il-finanzjament għall-industrija tal-

armamenti, għall-għanijiet militaristiċi u 

għall-intervent estern tal-UE, speċjalment 

jekk dan jimplika trasferimenti ta' fondi 

lil hinn mill-politika ta' koeżjoni; 

jiddeplora l-pjanijiet għall-allokazzjoni ta' 

riżorsi baġitarji lejn għanijiet li jirriflettu 

ossessjoni bis-setgħa militari, bis-sigurtà 

u bl-interferenza esterna, billi dan 

jikkostitwixxi l-kawża profonda ta' numru 

ta' kunflitti armati fil-preżent, kif ukoll 

fattur li jwassal għal flussi migratorji u 

raġuni għas-sakkeġġ tar-riżorsi f'pajjiżi 

fil-fażi tal-iżvilupp;   

Or. pt 
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2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 20a. Jirrimarka li l-politika esterna tal-

UE, b'mod partikolari l-Istrateġija Globali 

Ewropea, kif ukoll strumenti oħra, qed 

jippromwovu l-militariżmu u l-

intervenzjoniżmu estern tal-UE, u qed 

jaqgħu f'konformità mal-politiki tal-UE 

maħsuba biex jirrestrinġu d-drittijiet, il-

libertajiet u l-garanziji individwali; 

jirrifjuta għalhekk kwalunkwe użu ta' 

approprjazzjonijiet tal-baġit bħala 

għajnuna għall-konsolidazzjoni tat-tali 

politiki tal-UE fil-qasam tal-azzjoni 

esterna;  

Or. pt 
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Daniele Viotti 
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2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  25a. Jappella għall-ħolqien ta' programmi 

ta' appoġġ għall-Istati Membri li jkunu 

jixtiequ jinnegozjaw il-ħruġ tagħhom 

mill-euro minħabba li t-tkomplija tal-

sħubija tagħhom tkun saret insostenibbli; 

iqis li dawn il-programmi għandhom 

jipprevedu, fost l-oħrajn, kumpens xieraq 

għall-ħsara soċjali u ekonomika kkawżata 

mill-adeżjoni u mit-tkomplija tas-sħubija 

tagħhom mal-munita unika;  

Or. pt 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 22a. Jappella għall-ħolqien ta' pjanijiet 

speċifiċi ta' assistenza ekonomika għall-

pajjiżi li qed iħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet akbar u ma' defiċits 

akkumulati, b'mod partikolari dawk li 

jinsabu fil-mira tal-interventi tat-Trojka; 

iqis li tali pjanijiet għandhom jipprevedu 

l-fondi adegwati u l-eżenzjonijiet 

neċessarji mid-dispożizzjonijiet tas-suq 

uniku u mill-politiki komuni;  

Or. pt 
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2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 29a. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' mekkaniżmi 

għar-regolamentazzjoni pubblika tal-

produzzjoni u tas-swieq li jiżguraw 

prezzijiet ġusti għall-produzzjoni u 

introjtu stabbli u ġust għall-bdiewa; 

Or. pt 
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2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Jappella għal żieda fil-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd (FEMS), li primarjament huwa 

maħsub biex jappoġġja sajd kostali 

tradizzjonali fuq skala żgħira, itejjeb il-

kundizzjonijiet tas-sikurezza tal-flotot kif 

ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol, tas-

saħħa u tal-iġjene abbord, jiżgura 

għarfien aħjar tal-istokkijiet tal-ħut, 

jikkontribwixxi għall-bini tal-kapaċità 

xjentifika u teknika tal-istituzzjonijiet ta' 

riċerka u żvilupp fl-Istati Membri u 

jiżgura li jiġu introdotti mekkaniżmi ta' 

kumpens u ta' appoġġ għall-introjtu tas-

sajjieda biex ipattu għall-instabilità tal-

attivitajiet tas-sajd; 

Or. pt 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30b. Jappella għall-introduzzjoni ta' 

programm imfassal skont il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-industrija tas-sajd fir-reġjuni 

ultraperiferiċi, li jinkorpora l-iskema tal-

POSEI-Sajd; 

Or. pt 



 

AM\1148280MT.docx  PE616.088v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

12.3.2018 A8-0062/33 

Emenda  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Linji gwida għall-baġit 2019 – Taqsima III 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 13a. Jirrifjuta l-użu tal-baġit tal-UE 

għall-finanzjament tal-istrateġiji ta' 

deregolamentazzjoni u privatizzazzjoni 

tat-trasport, bħal dawk stabbiliti f'pakketti 

ferrovjarji suċċessivi jew fil-proġett Ajru 

Uniku Ewropew, billi dawn huma 

sinonimi mad-deterjorament fil-kwalità u 

fis-sikurezza tas-servizzi, l-isfruttament 

tal-ħaddiema tat-trasport u s-

subordinazzjoni ta' dan is-settur 

strateġiku għall-interessi tal-kumpaniji 

multinazzjonali; 

Or. pt 

 

 

 


