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13.4.2018 A8-0137/65 

Emenda  65 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 152a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 152a. Jinnota li d-DĠ REGIO jenfasizza 

l-kontribut tiegħu għall-objettivi tal-

Istrateġija Ewropa 2020:  

a) il-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir u l-

investimenti, 

b) l-iżvilupp tas-suq uniku diġitali, 

c) aktar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 

s-Suq Uniku diġitali, 

d) titjib fl-effikaċja tas-Suq Uniku; u 

e) l-assistenza f'dak li jikkonċerna l-

integrazzjoni effikaċi tal-migranti; 

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

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 204 – punt ga (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 g) a. kunsiderazzjoni jekk iż-żamma tal-

kundizzjonijiet ex ante għall-perjodu wara 

l-2020 ittejjibx b'mod sinifikattiv l-

effiċjenza u l-effikaċja tal-politika ta' 

koeżjoni; 

Or. es 
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COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 205 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

205. Jinsisti li d-DĠ REGIO u d-

DĠ EMPL jippubblikaw il-proposti 

tagħhom għar-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiżi fir-rapport annwali 

tal-attività rispettiv tagħhom, kif talab 

ripetutament il-Parlament; 

205. Jieħu nota tar-risposta dettaljata 

tal-Kummissarju Oettinger lir-rapporteur 

u tal-konklużjoni tiegħu li r-rapporti 

annwali ta' attività mhumiex maħsuba 

biex jippromwovu rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiżi. 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 230 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

230. Jenfasizza li nstabu dgħufijiet, 

b'mod partikolari fis-sistema ta' ġestjoni u 

kontroll tal-Ungerija (b'rabta ma' 

dikjarazzjoni ta' ġestjoni tardiva min-naħa 

tal-aġenzija tal-pagamenti u nuqqasijiet fil-

pagamenti għall-ekoloġizzazzjoni), il-

Bulgarija (b'rabta mal-ekoloġizzazzjoni u l-

istatus organiku tal-bdiewa), il-Polonja 

(b'rabta mal-pagamenti għall-

ekoloġizzazzjoni) u l-Italja (b'rabta ma' 

nuqqasijiet fid-determinazzjoni korretta tal-

eliġibbiltà tal-art u ta' "bidwi attiv"); 

imħassar 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 253 – punt a 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

a) il-bdiewa għandhom jibbenefikaw 

minn pagamenti fil-qafas tal-PAK jekk 

jissodisfaw ġabra unika ta' standards 

ambjentali bażiċi li jinkludu rekwiżiti ta' 

ekoloġizzazzjoni u kundizzjonijiet agrikoli 

u ambjentali tajbin (GAECs) li jmorru lil 

hinn mir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni 

ambjentali; jilqa', f'dan ir-rigward, il-loġika 

tal-Kummissjoni ta' approċċ ta' "baġit 

iffukat fuq ir-riżultati"; iqis li s-sistema 

futura tal-implimentazzjoni għandha tkun 

aktar orjentata lejn ir-riżultati; 

a) il-bdiewa għandhom jibbenefikaw 

minn pagamenti tal-ekoloġizzazzjoni fil-

qafas tal-PAK jekk jissodisfaw ġabra unika 

ta' standards ambjentali bażiċi li jinkludu 

rekwiżiti ta' ekoloġizzazzjoni u 

kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin 

(GAECs) li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 

tal-leġiżlazzjoni ambjentali; jilqa', f'dan ir-

rigward, il-loġika tal-Kummissjoni ta' 

approċċ ta' "baġit iffukat fuq ir-riżultati"; 

iqis li s-sistema futura tal-implimentazzjoni 

għandha tkun aktar orjentata lejn ir-

riżultati; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 288 – punt a 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

a) minkejja appoġġ konsiderevoli 

mill-Unjoni, il-faċilitajiet ta' akkoljenza fil-

Greċja u l-Italja fi tmiem l-2016 kienu 

għadhom mhux adegwati; 

a) minkejja appoġġ konsiderevoli 

mill-Unjoni, il-faċilitajiet ta' akkoljenza fil-

Greċja u l-Italja fi tmiem l-2016 kienu 

għadhom mhux adegwati; lanqas ma kienu 

ġew antiċipati r-riżorsi meħtieġa għal 

kwalunkwe Stat Membru ieħor bi 

fruntiera ma' pajjiżi terzi li f'każ ta' 

kriżijiet migratorji futuri jista' jsir post 

fejn jaslu l-migranti; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 294a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 294a. Jitlob, f'dan ir-rigward, li l-

Kummissarji jiddikjaraw l-interessi kollha 

tagħhom (bħala azzjonisti, membri ta' 

bordijiet ta' kumpaniji, xogħol ta' 

konsulenza, membri ta' fondazzjonijiet 

assoċjati...) fir-rigward tal-kumpaniji 

kollha li huma kienu involuti fihom, 

inklużi l-interessi tal-qraba tagħhom, kif 

ukoll il-bidliet li saru malli l-kandidatura 

tagħhom saret magħrufa; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 310 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

310. Sar jaf reċentement li l-ewwel fażi 

ta' kostruzzjoni tal-JMO II għandha titlesta 

biss fl-2020, u t-tieni fażi fl-2024; jinnota li 

l-Kummissjoni tagħti l-ispjegazzjonijiet li 

ġejjin għad-dewmien: 

310. Sar jaf reċentement li l-ewwel fażi 

ta' kostruzzjoni tal-JMO II probabbilment 

se titlesta fil-bidu tal-2020, u t-tieni fażi 

fil-bidu tal-2024; jinnota l-ispjegazzjonijiet 

mogħtija mill-Kummissjoni dwar il-kawżi 

tad-dewmien u jitlobha tipprovdilu d-

dokumenti ġustifikattivi ta' dawn l-

ispjegazzjonijiet, kif ukoll id-dettalji tal-

ispejjeż relatati mad-dewmien fit-tlestija 

tal-binja: 

Or. es 

 

 


