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17.10.2018 A8-0313/39 

Emenda  39 

Rina Ronja Kari 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 79c. Jissottolinja li s-servizz tal-karozzi 

tal-Parlament għandu jintuża biss għat-

trasport minn u lejn l-ajruport jew l-

istazzjon tal-ferrovija; 

Or. en 
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Emenda  40 

Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza li l-qari tal-Baġit 2019 

min-naħa tal-Parlament jirrifletti bis-sħiħ 

il-prijoritajiet politiċi adottati 

b'maġġoranza assoluta fir-riżoluzzjonijiet 

tiegħu msemmija hawn fuq tal-

15 ta' Marzu 2018 dwar il-linji gwida 

ġenerali u tal-5 ta' Lulju 2018 dwar il-

mandat għat-trilogu; ifakkar li fil-qalba ta' 

dawn il-prijoritajiet hemm: it-tkabbir 

sostenibbli, l-innovazzjoni, il-

kompetittività, is-sigurtà, il-ġlieda kontra 

t-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni għall-

enerġija rinnovabbli u l-migrazzjoni, u 

enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ; 

1. Jenfasizza li l-qari tal-Baġit 2019 

min-naħa tal-Parlament ma jirriflettix bis-

sħiħ il-prijoritajiet politiċi adottati 

b'maġġoranza assoluta fir-riżoluzzjonijiet 

tiegħu msemmija hawn fuq tal-

15 ta' Marzu 2018 dwar il-linji gwida 

ġenerali u tal-5 ta' Lulju 2018 dwar il-

mandat għat-trilogu; ifakkar li fil-qalba ta' 

dawn il-prijoritajiet hemm: it-tkabbir 

sostenibbli, l-innovazzjoni, il-ġlieda kontra 

t-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni għall-

enerġija rinnovabbli u l-migrazzjoni, u 

enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jirrimarka li ċ-ċittadini tal-Ewropa 

jistennew li l-Unjoni tagħmel l-almu 

tagħha biex tiżgura t-tkabbir ekonomiku u 

trawwem il-ħolqien tal-impjiegi; ifakkar li 

l-issodisfar ta' dawn l-aspettattivi jirrikjedi 

investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni, 

id-diġitalizzazzjoni, l-edukazzjoni, l-

infrastruttura u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju (SMEs) u li tippromwovi l-impjiegi, 

b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ tal-

Ewropa; jesprimi diżapprovazzjoni dwar il-

fatt li l-Kunsill għal darb'oħra qed 

jipproponi tnaqqis għal dawk il-programmi 

li huma mfassla biex l-ekonomija tal-

Unjoni ssir aktar kompetittiva u 

innovattiva; jenfasizza wkoll li ħafna minn 

dawn il-programmi, pereżempju 

Orizzont 2020, jirċievu għadd ta' talbiet 

ferm akbar milli kien ippjanat, u dan 

jikkostitwixxi użu ħażin ta' riżorsi u jfisser 

li ħafna proġetti eċċellenti ma jirċivux 

finanzjament; jenfasizza wkoll il-fatt li l-

programmi bħall-Erasmus+, Orizzont 2020 

u l-Programm għall-Kompetittività tal-

Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju (COSME) jipprovdu dimostrazzjoni 

ħajja tal-vantaġġi li jaħdmu flimkien 

madwar l-Unjoni u jgħinu biex jinħoloq 

sens ta' appartenenza Ewropea; jiddeċiedi 

għalhekk li jsaħħaħ b'mod konsiderevoli l-

Erasmus+ u jsaħħaħ il-programmi li 

3. Jirrimarka li ċ-ċittadini tal-Ewropa 

jistennew li l-Unjoni tagħmel l-almu 

tagħha biex tiżgura t-tkabbir ekonomiku u 

trawwem il-ħolqien tal-impjiegi; ifakkar li 

l-issodisfar ta' dawn l-aspettattivi jirrikjedi 

investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni, 

id-diġitalizzazzjoni, l-edukazzjoni, l-

infrastruttura u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju (SMEs) u li tippromwovi l-impjiegi, 

b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ tal-

Ewropa; jesprimi diżapprovazzjoni dwar il-

fatt li l-Kunsill għal darb'oħra qed 

jipproponi tnaqqis għal dawk il-programmi 

li huma mfassla biex l-ekonomija tal-

Unjoni ssir aktar kompetittiva u 

innovattiva; jenfasizza wkoll li ħafna minn 

dawn il-programmi, pereżempju 

Orizzont 2020, jirċievu għadd ta' talbiet 

ferm akbar milli kien ippjanat, u dan 

jikkostitwixxi użu ħażin ta' riżorsi u jfisser 

li ħafna proġetti eċċellenti ma jirċivux 

finanzjament; jenfasizza wkoll il-fatt li l-

programmi bħall-Erasmus+, Orizzont 2020 

u l-Programm għall-Kompetittività tal-

Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju (COSME) jipprovdu dimostrazzjoni 

ħajja tal-vantaġġi li jaħdmu flimkien 

madwar l-Unjoni u jgħinu biex jinħoloq 

sens ta' appartenenza Ewropea; jiddeċiedi 

għalhekk li jsaħħaħ b'mod konsiderevoli l-

Erasmus+ u jsaħħaħ il-programmi li 
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jikkontribwixxu għat-tkabbir u l-ħolqien 

tal-impjiegi, inkluż Orizzont 2020, il-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) u 

COSME; 

jikkontribwixxu għat-tkabbir u l-ħolqien 

tal-impjiegi, inkluż Orizzont 2020, il-

komponenti tal-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (FNE) li mhumiex relatati man-

nefqa fid-difiża u titkompla r-reżiljenza 

tagħna fuq il-karburanti fossili, u 

COSME; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jenfasizza li l-livell tal-qgħad fost 

iż-żgħażagħ huwa aktar baxx milli fis-snin 

preċedenti, iżda għadu għoli b'mod 

inaċċettabbli f'ċerti Stati Membri 

speċjalment fir-reġjuni li għadhom lura 

ekonomikament, u li l-qagħda taż-

żgħażagħ f'sitwazzjonijiet NEET (barra 

mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ), u 

ta' dawk qiegħda fit-tul, hija partikolarment 

inkwetanti; jenfasizza li ż-żgħażagħ huma 

l-aktar f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni 

soċjali u ekonomika; jiddeċiedi għalhekk li 

jsaħħaħ l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ (YEI) lil hinn mil-livell propost 

mill-Kummissjoni; jenfasizza li tali tisħiħ 

ma għandu bl-ebda mod jitqies bħala 

forniment minn qabel tal-allokazzjoni tal-

YEI approvata fil-kuntest tar-reviżjoni ta' 

nofs it-terminu tal-QFP; 

5. Jenfasizza li l-livell tal-qgħad fost 

iż-żgħażagħ huwa aktar baxx milli fis-snin 

preċedenti, iżda għadu għoli b'mod 

inaċċettabbli f'ċerti Stati Membri 

speċjalment fir-reġjuni li għadhom lura 

ekonomikament, u li l-qagħda taż-

żgħażagħ f'sitwazzjonijiet NEET (barra 

mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ), u 

ta' dawk qiegħda fit-tul, hija partikolarment 

inkwetanti; jenfasizza li ż-żgħażagħ huma 

l-aktar f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni 

soċjali u ekonomika; jiddeċiedi għalhekk li 

jsaħħaħ l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ (YEI) lil hinn mil-livell propost 

mill-Kummissjoni; jenfasizza li tali tisħiħ 

ma għandu bl-ebda mod jitqies bħala 

forniment minn qabel tal-allokazzjoni tal-

YEI approvata fil-kuntest tar-reviżjoni ta' 

nofs it-terminu tal-QFP; u jħeġġeġ biex 

din l-inizjattiva ssir pjan għall-impjiegi 

marbut ma' pjan pubbliku soċjali u 

ambjentali għall-Ewropa li jinvolvi ruħu 

fl-Istati Membri biex iżidu l-livell ta' 

assorbiment tal-finanzjament u joħolqu 

aktar impjiegi taż-żgħażagħ ta' kwalità; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jinsisti li fid-dawl tat-tħassib riċenti 

ta' sigurtà madwar l-Unjoni, il-

finanzjament taħt l-Intestatura 3 għandu 

jagħti wkoll attenzjoni partikolari lil miżuri 

li se jwasslu biex tissaħħaħ is-sigurtà taċ-

ċittadini tal-Unjoni; għal din ir-raġuni 

jiddeċiedi li jsaħħaħ l-aġenziji fil-qasam 

tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni li kawża 

ta' żieda fix-xogħol u kompiti 

addizzjonali, f'dawn l-aħħar snin kienu 

qed iħabbtu wiċċhom ma' nuqqas ta' 

persunal u finanzjament; 

9. Jinsisti li fid-dawl tat-tħassib riċenti 

ta' sigurtà madwar l-Unjoni, il-

finanzjament taħt l-Intestatura 3 għandu 

jagħti wkoll attenzjoni partikolari lil miżuri 

li se jwasslu biex tissaħħaħ is-sigurtà taċ-

ċittadini tal-Unjoni; Jenfasizza l-ħtieġa ta' 

riflessjoni dwar il-kawżi ta' nuqqas ta' 

sigurtà ekonomika għall-popolazzjoni 

Ewropea, u r-rabtiet tagħha man-nuqqas 

ta' protezzjoni soċjali, kundizzjonijiet tax-

xogħol prekarji, u inugwaljanzi li 

jixprunaw il-kunflitti soċjali. 

Or. en 



 

AM\1166507MT.docx  PE624.170v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

17.10.2018 A8-0313/44 

Emenda  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jiddeċiedi, fid-dawl tal-

konklużjoni pożittiva tan-negozjati dwar 

ir-reviżjoni tal-SRSP, li jneħħi r-riżerva 

tal-Kunsill fir-rigward tal-ammonti 

trasferiti mis-subintestatura 1b; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23.  Jilqa' l-impenn għal aġenda 

mġedda tal-Unjoni fil-qasam tad-difiża, 

primarjament permezz tal-ftehim dwar il-

Programm Ewropew għall-Iżvilupp 

Industrijali fil-Qasam tad-Difiża (EDIDP); 

jesprimi l-intenzjoni tiegħu li jagħti 

attenzjoni partikolari lill-implimentazzjoni 

mill-Kummissjoni tal-ftehimiet li jinsabu 

fl-EDIDP u l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, li għandhom jiġu stabbiliti fl-

Ittra Emendatorja, li għandha tinħareġ 

mill-Kummissjoni f'Ottubru 2018; 

23. Jiċħad kull tentattiv mill-

Kummissjoni biex tiffinanzja l-Programm 
Ewropew għall-Iżvilupp Industrijali fil-

Qasam tad-Difiża bl-użu tal-baġit tal-

Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jistenna li l-pressjoni fuq is-

sistemi ta' migrazzjoni u asil ta' dawk l-

Istati Membri, kif ukoll fuq il-fruntiera 

tagħhom, se tibqa' għolja fl-2019, kif 

ukoll fis-snin ta' wara, u għalhekk hu tal-

fehma li hu meħtieġ finanzjament 

addizzjonali fil-qasam tar-rifuġjati u l-

migrazzjoni, kif ukoll fid-dawl ta' 

kwalunkwe ħtiġijiet futuri mhux 

prevedibbli f'dak il-qasam; isaħħaħ 

għalhekk l-AMIF rigward l-appoġġ għall-

migrazzjoni legali lejn l-Unjoni u l-

promozzjoni tal-integrazzjoni effettiva ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi u t-tisħiħ ta' 

strateġiji ta' ritorn ġusti u effikaċi, b'mod 

partikolari biex jiġu appoġġati l-Istati 

Membri fit-titjib ta' miżuri ta' 

integrazzjoni għar-rifuġjati u l-migranti, 

speċjalment it-tfal u l-minorenni mhux 

akkumpanjati; 

32. Jirrikonoxxi l-ħtieġa għal 

finanzjament addizzjonali fil-qasam tal-

integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati; 

issaħħaħ għalhekk il-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni rigward l-

appoġġ għall-migranti u r-refuġjati u l-

għajnuna lill-Istati Membri biex jtejbu l-

miżuri ta' integrazzjoni għall-migranti, 

speċjalment it-tfal u l-minorenni mhux 

akkumpanjati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 12a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 12a. Ifakkar fl-importanza tat-Turkija 

bħala pajjiż ġar, inkluż għall-istabbiltà 

reġjonali, u jisħaq fuq il-ħtieġa li t-

Turkija tirrispetta d-dritt internazzjonali 

fir-reġjun u tirritorna lejn perkors ta' 

riforma li tiggarantixxi l-benesseri taċ-

ċittadini tagħha u r-rispett sħiħ tad-

drittijiet kollha tagħhom; itenni l-

pożizzjoni tiegħu biex jiffriża l-Fondi 

rilevanti tal-IPA II u jenfasizza li 

m'għandhomx jitnaqqsu u/jew jiġu diretti 

fondi b'tali mod li jkunu ta' detriment 

għaċ-ċittadini Torok u għas-soċjetà ċivili; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 

għandha rwol ewlieni fl-iżvilupp u t-

tkabbir tal-Unjoni u fil-konverġenza fl-

Istati Membri u r-reġjuni; jenfasizza l-

impenn li ħa l-Parlament biex jiżgura 

approprjazzjonijiet adegwati għal dawk il-

programmi li jirrappreżentaw politika 

ewlenija tal-Unjoni; 

6.  Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 

għandha rwol ewlieni fl-iżvilupp u t-

tkabbir tal-Unjoni; jenfasizza l-impenn li 

ħa l-Parlament biex jiżgura 

approprjazzjonijiet adegwati għal dawk il-

programmi li jirrappreżentaw waħda mill-

politiki fil-qalba tal-Unjoni; jiddispjaċih 

dwar il-proposta tal-Kummissjoni dwar 

id-dgħufija tal-politika ta' koeżjoni; 

jissottolinja l-pożizzjoni tal-Parlament li 

jitlob politika ta' koeżjoni aktar 

b'saħħitha.  

Or. en 

 

 


