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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 85 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

85.  Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta 

l-baġit tal-Unjoni skont l-objettivi politiċi 

tal-QFP; 

85.  Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta 

l-baġit tal-Unjoni skont l-objettivi politiċi 

tat-Trattati, ta' Orizzont 2020 u tal-QFP, 

kif ukoll tal-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali ffirmat fis-

17 ta' Novembru 2017; 

Or. es 
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Paragrafu 89 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

89. Jirrimarka li, fl-2016, id-dħul 

affettwat mir-riżerva kwantifikata huwa 

bejn wieħed u ieħor ta' EUR 517-il miljun 

meta mqabbel mal-ammont totali ta' 

EUR 20,1 biljun ta' riżorsi proprji 

tradizzjonali: jiġifieri 2,5 % ta' riżorsi 

proprji tradizzjonali jew 0,38 % tar-riżorsi 

kollha; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi 

informazzjoni preċiża dwar dan il-każ ta' 

frodi, li b'mod indirett jaf jaffettwa wkoll 

il-bażi tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud ta' xi 

Stati Membri u b'hekk ir-riżorsi relatati 

mat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud kif ukoll l-

ibbilanċjar tal-Kummissjoni relatat mal-

Introjtu Nazzjonali Gross; 

89. Jirrimarka li, fl-2016, id-dħul 

affettwat mir-riżerva kwantifikata huwa 

bejn wieħed u ieħor ta' EUR 517-il miljun 

meta mqabbel mal-ammont totali ta' 

EUR 20,1 biljun ta' riżorsi proprji 

tradizzjonali: jiġifieri 2,5 % ta' riżorsi 

proprji tradizzjonali jew 0,38 % tar-riżorsi 

kollha; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi 

informazzjoni preċiża dwar dan il-każ ta' 

frodi, li b'mod indirett jaf jaffettwa wkoll 

il-bażi tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud ta' xi 

Stati Membri u b'hekk ir-riżorsi relatati 

mat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud kif ukoll l-

ibbilanċjar tal-Kummissjoni relatat mal-

Introjtu Nazzjonali Gross; jitlob lill-

Kummissjoni tiżviluppa pjan ta' azzjoni li 

jiżgura l-implimentazzjoni sħiħa u 

f'waqtha tar-Regolament tal-VAT f'kull 

Stat Membru bl-għan li jiġi żgurat dan is-

sors ta' riżorsi proprji tal-Unjoni; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

103. Josserva li li kieku l-Kummissjoni 

jew l-awdituri indipendenti għamlu użu 

xieraq mill-informazzjoni kollha li kellhom 

għad-dispożizzjoni tagħhom, il-livell ta' 

żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun 

aktar baxx b'1,2 punti perċentwali. 

103. Josserva li li kieku l-Kummissjoni 

jew l-awdituri indipendenti għamlu użu 

xieraq mill-informazzjoni kollha li kellhom 

għad-dispożizzjoni tagħhom, il-livell ta' 

żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun 

aktar baxx b'2,9 punti perċentwali. 

Or. es 



 

AM\1150987MT.docx  PE618.415v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

13.4.2018 A8-0137/61 

Emenda  61 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0137/2018 

 

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 
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Paragrafu 133 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

133. Jilqa' l-fatt li bi tweġiba għall-

mistoqsijiet tal-Parlament, id-DĠ REGIO 

spjega fid-dettall ir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż; 

133. Jilqa' l-fatt li bi tweġiba għall-

mistoqsijiet tal-Parlament, id-DĠ REGIO 

spjega fid-dettall ir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż; madankollu, jieħu 

nota sew tal-fatt li r-rapporti annwali tal-

attività mhumiex maħsuba biex jipprovdu 

rapporti dettaljati dwar l-implimentazzjoni 

tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi, skont it-tweġiba mill-Kummissarju 

Oettinger għall-ittra tar-rapporteur; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

134. Huwa konxju li xi dispożizzjonijiet 

tar-Regolament Finanzjarju rivedut dwar 

il-politika ta' koeżjoni huma mistennija li 

jidħlu fis-seħħ b'mod retroattiv; 

134. Huwa konxju li xi dispożizzjonijiet 

tar-Regolament Finanzjarju rivedut dwar 

il-politika ta' koeżjoni huma mistennija li 

jidħlu fis-seħħ b'mod retroattiv; jilqa' l-

ftehim li ntlaħaq f’Diċembru 2017 li 

permezz tiegħu, din l-applikazzjoni 

retroattiva tiżgura ċertezza legali għall-

atturi kollha u hija mmonitorjata mill-

qrib mill-Parlament, il-Kummissjoni u l-

Kunsill; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

135. Jinsab imħasseb li tali modifiki jaf 

iwasslu għal żbalji addizzjonali, peress li l-

programmi u l-proġetti ntgħażlu fuq il-bażi 

ta' regolamenti li daħlu fis-seħħ fl-

1 ta' Jannar 2014; 

imħassar  

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

136. Jinnota li l-Qorti ħarġet, għall-

ewwel darba, opinjoni kwalifikata dwar il-

legalità u r-regolarità tal-pagamenti li 

fuqhom huma bbażati l-kontijiet; jisħaq fuq 

il-punt li skemi ta' rimborż jibqgħu aktar 

suxxettibbli għall-iżbalji mill-iskemi ta' 

drittijiet; jirrimarka, madankollu, li d-data 

rreġistrata taħt l-intestatura "Koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali" ma 

nbidlitx b'mod fundamentali meta 

mqabbla mas-sena ta' qabel; 

136. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Qorti 

ħarġet, għall-ewwel darba, opinjoni 

kwalifikata u mhux negattiva dwar il-

legalità u r-regolarità tal-pagamenti li 

fuqhom huma bbażati l-kontijiet; jisħaq fuq 

il-punt li skemi ta' rimborż jibqgħu aktar 

suxxettibbli għall-iżbalji mill-iskemi ta' 

drittijiet; jilqa' l-fatt li fid-data rreġistrata 

taħt l-intestatura "Koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali" kompliet it-tendenza 

ta' titjib meta mqabbla mas-sena ta' qabel 

(minn 5,2% fl-2015 għal 4,8% fl-2016) 

Or. es 

 

 


