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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 4a. Jieħu nota tal-valutazzjoni 

preliminari tal-Kummissjoni dwar il-

kontinwazzjoni tal-Azzjoni Preparatorja - 

Skema ta' Garanzija għat-Tfal; 

jissottolinja r-referenza li saret fil-

valutazzjoni preliminari għall-possibbiltà 

ta' implimentazzjoni fuq skala ikbar fl-

ambitu tal-Fond Soċjali Ewropew; 

jissuġġerixxi li tittieħed l-opportunità 

għat-tielet fażi ta' implimentazzjoni sabiex 

isiru t-tħejjijiet għal din l-

implimentazzjoni fuq skala ikbar fl-

ambitu tal-FSE+; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jibqa' konvint li l-isfidi li l-azzjoni 

esterna tal-UE qed tiffaċċja jitolbu 

finanzjament għal tul ta' żmien li jaqbeż id-

daqs attwali tal-Intestatura 4; isostni li 

inizjattivi ġodda għandhom jiġu ffinanzjati 

permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda u li l-

għażliet kollha ta' flessibbiltà għandhom 

jintużaw b'mod sħiħ; jopponi, madankollu, 

il-finanzjament propost tal-estensjoni tal-

Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, għaliex 

dan jillimita b'mod sostanzjali kemm il-

possibbiltajiet ta' finanzjament ta' oqsma ta' 

prijorità oħra fi ħdan l-Intestatura 4 kif 

ukoll ir-rwol strumentali tal-baġit tal-UE li 

jilħaq lin-nies fil-bżonn u jippromwovi l-

valuri fundamentali; 

50. Jibqa' konvint li l-isfidi li l-azzjoni 

esterna tal-UE qed tiffaċċja jitolbu 

finanzjament għal tul ta' żmien li jaqbeż id-

daqs attwali tal-Intestatura 4; isostni li 

inizjattivi ġodda għandhom jiġu ffinanzjati 

permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda u li l-

għażliet kollha ta' flessibbiltà għandhom 

jintużaw b'mod sħiħ; jopponi, madankollu, 

il-finanzjament propost tal-estensjoni tal-

Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija u l-

ftehim li ntlaħaq fil-Kunsill fid-

29 ta' Ġunju 2018, għaliex dawn 

jillimitaw b'mod sostanzjali kemm il-

possibbiltajiet ta' finanzjament ta' oqsma ta' 

prijorità oħra fi ħdan l-Intestatura 4 kif 

ukoll ir-rwol strumentali tal-baġit tal-UE li 

jilħaq lin-nies fil-bżonn u li jippromwovi l-

valuri fundamentali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jiddispjaċih dwar il-proposta tal-

Kummissjoni għall-finanzjament tat-

tieni segment tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-

Turkija; jappoġġja t-tkomplija tal-Faċilità 

għar-Rifuġjati fit-Turkija, iżda jsostni li, 

kif ġie propost ukoll mill-Kummissjoni fl-

14 ta' Marzu 2018, il-baġit tal-UE għandu 

jagħti kontribuzzjoni bis-somma ta' 

EUR 1 biljun għall-finanzjament tiegħu, 

fejn l-Istati Membri jagħtu kontribuzzjoni 

ta' EUR 2 biljun permezz ta' 

kontribuzzjonijiet bilaterali, sabiex 

jitħallew biżżejjed marġnijiet taħt l-

istrumenti speċjali tal-QFP għal 

avvenimenti mhux previsti fl-aħħar sentejn 

tal-QFP attwali, kif ukoll għall-

finanzjament ta' prijoritajiet oħra; isostni 

wkoll li peress li l-Faċilità għar-Rifuġjati 

fit-Turkija kienet inizjattiva ġdida fi ħdan 

dan il-QFP, din għandha tiġi ffinanzjata 

minn approprjazzjonijiet ġodda; 

jiddispjaċih li, minkejja t-talba ċara tal-

Parlament li jkun assoċjat bis-sħiħ fil-

proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatat 

mal-estensjoni tal-Faċilità għar-Rifuġjati 

fit-Turkija, inter alia sabiex tiġi evitata r-

ripetizzjoni tal-proċedura tal-istabbiliment 

tagħha, s'issa ma saru l-ebda negozjati 

dwar il-finanzjament tat-tieni segment tal-

Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija bejn il-

Parlament u l-Kunsill; jinforma lill-Istati 

16. Jiddispjaċih dwar il-proposta tal-

Kummissjoni għall-finanzjament tat-

tieni segment tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-

Turkija u l-ftehim sussegwenti li ntlaħaq 

bejn l-Istati Membri fil-Kunsill fid-

29 ta' Ġunju 2018; jappoġġja t-tkomplija 

tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, iżda 

jsostni li, kif ġie propost ukoll mill-

Kummissjoni fl-14 ta' Marzu 2018, il-baġit 

tal-UE għandu jagħti kontribuzzjoni bis-

somma ta' EUR 1 biljun għall-finanzjament 

tiegħu, fejn l-Istati Membri jagħtu 

kontribuzzjoni ta' EUR 2 biljun permezz ta' 

kontribuzzjonijiet bilaterali, sabiex 

jitħallew biżżejjed marġnijiet taħt l-

istrumenti speċjali tal-QFP għal 

avvenimenti mhux previsti fl-aħħar sentejn 

tal-QFP attwali, kif ukoll għall-

finanzjament ta' prijoritajiet oħra; isostni 

wkoll li peress li l-Faċilità għar-Rifuġjati 

fit-Turkija kienet inizjattiva ġdida fi ħdan 

dan il-QFP, din għandha tiġi ffinanzjata 

minn approprjazzjonijiet ġodda; 

jiddispjaċih li, minkejja t-talba ċara tal-

Parlament li jkun assoċjat bis-sħiħ fil-

proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatat 

mal-estensjoni tal-Faċilità għar-Rifuġjati 

fit-Turkija, inter alia sabiex tiġi evitata r-

ripetizzjoni tal-proċedura tal-istabbiliment 

tagħha, s'issa ma saru l-ebda negozjati 

dwar il-finanzjament tat-tieni segment tal-



 

AM\1158030MT.docx  PE621.743v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Membri li l-Parlament għandu kull dritt 

jaqdi r-rwol tiegħu bħala fergħa tal-

awtorità baġitarja tal-Unjoni u li se 

jagħmel dan, kif diġà tħabbar 

f'okkażjonijiet preċedenti; jiddeplora l-fatt 

li l-Kunsill s'issa ma sabx pożizzjoni 

komuni dwar il-finanzjament tal-Faċilità 

għar-Rifuġjati fit-Turkija minkejja l-

urġenza umanitarja; 

Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija bejn il-

Parlament u l-Kunsill; jinforma lill-Istati 

Membri li l-Parlament għandu kull dritt 

jaqdi r-rwol tiegħu bħala fergħa tal-

awtorità baġitarja tal-Unjoni u li se 

jagħmel dan, kif diġà tħabbar 

f'okkażjonijiet preċedenti; 

Or. en 

 

 


