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Premessa 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Jekk ikun neċessarju li jiġu 

mmobbilizzati l-garanziji mogħtija skont 

il-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-

assistenza finanzjarja għall-Istati Membri 

awtorizzata skont l-Artikolu 208(1)] tar-

Regolament Nru UE [xxx/201x] tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 ('ir-

Regolament Finanzjarju'), l-ammont 

neċessarju jenħtieġ li jiġi mmobbilizzat lil 

hinn mil-limiti massimi tal-

approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

pagament tal-QFP, filwaqt li jiġ rispettat 

il-limitu massimu tar-riżorsi proprji.  

 

imħassar 

Or. pt 
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Emenda  79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' qbil 

(2018/0166R) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 49 – Modifika 7 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-istrumenti speċjali li ġejjin huma 

meħtieġa biex jippermettu lill-Unjoni 

tirreaġixxi għal ċirkostanzi speċifiċi mhux 

previsti jew biex jippermettu l-

finanzjament ta' nefqa identifikata b'mod 

ċar li ma tistax tiġi ffinanzjata fil-limiti 

massimi disponibbli għal intestatura waħda 

jew aktar kif stabbilit fl-QFP sabiex il-

proċedura baġitarja tkun tista' taħdem 

mingħajr diffikultà: il-Fond Ewropew ta' 

Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-

Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, ir-

Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza, il-

Marġni Globali għall-Impenji (ir-Riżerva 

tal-Unjoni), l-Istrument ta' Flessibbiltà u l-

Marġni ta' Kontinġenza. Ir-Riżerva ta' 

Għajnuna f'Emerġenza mhijiex immirata 

sabiex tindirizza l-konsegwenzi tal-kriżijiet 

relatati mas-suq li jaffettwaw il-

produzzjoni jew id-distribuzzjoni agrikola. 

Għalhekk jenħtieġ li jkun hemm 

dispożizzjonijiet speċifiċi għall-possibbiltà 

li jiddaħħlu fil-baġit approprjazzjonijiet ta' 

impenn, u approprjazzjonijiet ta' pagament 

li jikkorrispondu magħhom, lil hinn mil-

limiti massimi stabbiliti fil-QFP, fejn ikun 

(7) L-istrumenti speċjali li ġejjin huma 

meħtieġa biex jippermettu lill-Unjoni 

tirreaġixxi għal ċirkostanzi speċifiċi mhux 

previsti jew biex jippermettu l-

finanzjament ta' nefqa identifikata b'mod 

ċar li ma tistax tiġi ffinanzjata fil-limiti 

massimi disponibbli għal intestatura waħda 

jew aktar kif stabbilit fil-QFP sabiex il-

proċedura baġitarja tkun tista' taħdem 

mingħajr diffikultà: il-Fond Ewropew ta' 

Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-

Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, ir-

Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza, il-

Marġni Globali għall-Impenji (ir-Riżerva 

tal-Unjoni), l-Istrument ta' Flessibbiltà, il-

Programm ta' Appoġġ għall-Ħruġ mill-

Euro u l-Marġni ta' Kontinġenza. Ir-

Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza mhijiex 

immirata sabiex tindirizza l-konsegwenzi 

tal-kriżijiet relatati mas-suq li jaffettwaw 

il-produzzjoni jew id-distribuzzjoni 

agrikola. Għalhekk jenħtieġ li jkun hemm 

dispożizzjonijiet speċifiċi għall-possibbiltà 

li jiddaħħlu fil-baġit approprjazzjonijiet ta' 

impenn, u approprjazzjonijiet ta' pagament 

li jikkorrispondu magħhom, lil hinn mil-
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meħtieġ li jintużaw strumenti speċjali. limiti massimi stabbiliti fil-QFP, fejn ikun 

meħtieġ li jintużaw strumenti speċjali. 

Or. pt 
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Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' qbil 

(2018/0166R) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 49 – Modifika 9 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli għal 

sitwazzjonijiet oħra li jistgħu jitolbu 

aġġustament tal-QFP. Dawn l-

aġġustamenti jistgħu jkunu relatati mal-

adozzjoni tard ta' regoli jew programmi 

b'ġestjoni kondiviża ġodda, jew ma' miżuri 

marbuta mal-governanza ekonomika 

tajba jew mal-protezzjoni tal-baġit tal-

Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati 

fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati 

Membri adottati skont l-atti bażiċi 

rilevanti. 

(9) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli għal 

sitwazzjonijiet oħra li jistgħu jitolbu 

aġġustament tal-QFP. Dawn l-

aġġustamenti jistgħu jkunu relatati mal-

adozzjoni tard ta' regoli jew programmi 

b'ġestjoni kondiviża ġodda. 

Or. pt 

 

 


