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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li qabel l-ħruġ tar-

Renju Unit mill-Unjoni, din tal-aħħar 

teħtieġ ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex 

tirrispondi għall-aspettattivi taċ-ċittadini, 

biex tkun tista' tindirizza b'mod effikaċi d-

diversi prijoritajiet imsemmija hawn fuq u 

tegħleb l-isfidi li qed tiffaċċja, u biex 

ittejjeb il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini 

tagħha; 

2. Jenfasizza li l-Istati Membri 

qegħdin ikomplu jiffaċċjaw għadd ta' 

sfidi, u jinsab konvint li ċ-ċittadini tal-

Unjoni jistennew li l-baġit tal-Unjoni jkun 

aktar effiċjenti, trasparenti u bbażat fuq 

il-prestazzjoni u li jkun fih tnaqqis 

konkret fin-nefqa amministrattiva u fil-

ħela tal-flus; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jissottolinja l-fatt li l-Intestatura 3 

fil-parti l-kbira tagħha ġiet mobilizzata 

f'dawn l-aħħar snin biex tiġi indirizzata l-

isfida migratorja u tar-rifuġjati u li tali 

azzjonijiet għandhom jitkomplew u jiġu 

msaħħa kemm jista' jkun u għal kemm 

ikun meħtieġ; jistieden lill-Kummissjoni 

timmonitorja b'mod attiv l-adegwatezza 

tal-allokazzjonijiet taħt l-Intestatura 3 u 

tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti 

disponibbli kollha biex twieġeb fil-ħin 

għal kwalunkwe avveniment mhux previst 

li jista' jirrikjedi finanzjament 

addizzjonali fil-qasam tal-migrazzjoni 

b'attenzjoni speċjali għall-każ tar-reġjuni 

insulari li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Artikolu 174 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea; jiddeċiedi li jsaħħaħ il-Fond 

għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni (AMIF) biex ikopri bis-sħiħ 

il-ħtiġijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-

migrazzjoni, b'mod partikolari biex 

jappoġġa lill-Istati Membri fit-titjib tal-

kundizzjonijiet ta' akkoljenza, il-miżuri ta' 

integrazzjoni u l-prattiki għal dawk li 

jfittxu l-asil u l-migranti, u t-titjib tas-

solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-

responsabbiltà bejn l-Istati Membri u 

strateġiji ta' ritorn ġusti u effikaċi; 

jinnota, għal darb'oħra, li l-limitu 

massimu tal-Intestatura 3 mhuwiex 

8. Jissottolinja l-fatt li l-Intestatura 3 

fil-parti l-kbira tagħha ġiet mobilizzata 

f'dawn l-aħħar snin biex tiġi indirizzata l-

kriżi migratorja u tar-rifuġjati mingħajr 

riżultati sinifikanti; 
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adegwat biex jipprovdi finanzjament 

xieraq għad-dimensjoni interna ta' dawk 

il-prijoritajiet, kif ukoll għal programmi 

ta' prijorità oħrajn, pereżempju fl-oqsma 

tas-saħħa, is-sikurezza tal-ikel, is-sigurtà, 

il-ġustizzja, iċ-ċittadinanza u l-kultura; 

iqis li l-awtoritajiet lokali b'rieda li 

jappoġġaw il-Programm tal-Unjoni għar-

Risistemazzjoni għandhom ikomplu jiġu 

appoġġati permezz ta' fergħa ta' ġestjoni 

diretta tal-AMIF; 
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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; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

41. Jindika r-rwol essenzjali tal-

aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-ġustizzja 

u l-affarijiet interni fit-tisħiħ tal-

kooperazzjoni bejn l-Istati Membri biex 

jindirizzaw it-tħassib taċ-ċittadini tal-

Unjoni; jiddeċiedi li jżid l-

approprjazzjonijiet baġitarji u l-persunal 

tal-EUROPOL, is-CEPOL, l-eu-LISA, l-

Eurojust u l-UPPE; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Ifakkar fl-appoġġ tiegħu għall-

programmi tad-drittijiet, l-ugwaljanza, iċ-

ċittadinanza u l-ġustizzja; jiddeċiedi li jżid 

l-approprjazzjonijiet ta' impenn għal 

strumenti li jindirizzaw in-

nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza 

b'mod ġenerali, u speċifikament il-

programm Daphne, u li jiġġieled il-

vjolenza abbażi tas-sess u jinforza d-

drittijiet tan-nisa u tal-LGBTQI+; 

imħassar 

Or. en 
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57. F'konformità mal-prinċipju tal-

kundizzjonalità, jappoġġa t-tnaqqis fl-

ammont allokat lit-Turkija fil-linji 

baġitarji kollha, fid-dawl tar-rigress 

kontinwu dwar l-istat tad-dritt, id-

demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem; fl-

istess ħin, iqis li huwa meħtieġ li 

jissaħħaħ aktar l-appoġġ dirett għas-

soċjetà ċivili, kif ukoll il-kuntatti 

interpersonali; 

57. Jenfasizza l-ħtieġa li jitwaqqaf 

kwalunkwe finanzjament lit-Turkija, pajjiż 

li ma jirrispettax diversi prinċipji bażiċi 

tal-libertà u tad-demokrazija; 

Or. en 

 


