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Emenda 1
Catherine Griset

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; 

Or. en

Emenda 2
Bas Eickhout

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali filwaqt li l-objettiv miftiehem qabel 
l-2014 jistipula "tal-inqas 20 %” għall-
perjodu 2014-2020; jaċċentwa li, skont il-
Kummissjoni, fil-baġit tal-2020 ser ikun 
hemm bżonn ta' EUR 3,5 biljun 
addizzjonali f'infiq relatat mal-klima 
sabiex tintlaħaq il-mira ta' 20 %; 
jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull sforz biex 
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jiġi żgurat li l-mira globali tal-baġit tal-UE 
tintlaħaq sa tmiem l-2020; itenni l-appell 
tiegħu biex ikun hemm integrazzjoni tal-
klima aktar ambizzjuża fil-perjodu tal-QFP 
li jmiss, stabbilit għal tal-inqas 50 %, u 
biex jiġi allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

Or. en

Emenda 3
Martin Hojsík

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali attwali; 
jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull sforz biex 
jiġi żgurat li l-mira globali tal-baġit tal-UE 
tintlaħaq sa tmiem l-2020; itenni l-appell 
tiegħu biex ikun hemm integrazzjoni tal-
klima aktar ambizzjuża, metodoloġija u 
verifika mtejba tat-traċċar tal-azzjoni 
klimatika fil-perjodu tal-QFP li jmiss u 
biex dawn jiġu allinjati mal-ftehim ta' 
Pariġi u mal-għanijiet tal-UE għall-
azzjoni klimatika;

Or. en

Emenda 4
Eric Andrieu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
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totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali attwali; 
jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull sforz biex 
jiġi żgurat li l-mira globali tal-baġit tal-UE 
tintlaħaq sa tmiem l-2020; itenni l-appell 
tiegħu biex ikun hemm integrazzjoni tal-
klima aktar ambizzjuża fil-perjodu tal-QFP 
li jmiss, fejn il-Parlament saħaq fuq rata 
ta' 30 % fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' 
Novembru 2018, u biex jiġi allinjat mal-
ftehim ta' Pariġi;

Or. en

Emenda 5
Pascal Canfin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi; jinsisti li l-
QFP li jmiss għandu jiddependi fuq 
metodoloġija robusta, stabbilita skont 
metodoloġiji internazzjonali stabbiliti, 
sabiex jiġi segwit il-finanzjament tal-
azzjoni klimatika u biex jiġi evitat ir-
riskju ta' sopravalutazzjoni tal-azzjoni 
klimatika; jemmen li l-ibbaġitjar 
ekoloġiku tal-QFP li jmiss huwa kruċjali 
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biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tagħna;

Or. en

Emenda 6
Stanislav Polčák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji 
totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 
(AB 2020) huma marbuta mal-klima; 
joġġezzjona li x-xejra baġitarja tal-Unjoni 
se twassal għal 19,7 % biss għall-perjodu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
attwali; jenfasizza li jenħtieġ li jsir kull 
sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-
baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-2020; 
itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm 
integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi 
allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

Or. en

Emenda 7
Martin Hojsík

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li 8,3 % tal-impenji totali 
huma marbuta mar-restawr tal-
bijodiversità; jitlob li jiġu allokati riżorsi 
suffiċjenti u traċċabbli għall-protezzjoni 
fit-tul tal-bijodiversità fl-Unjoni kollha;

2. Jinnota bi tħassib li 8,3 % biss tal-
impenji totali marbuta mar-restawr tal-
bijodiversità, għal darb'oħra minkejja r-
rata ta' estinzjoni mingħajr preċedent u 
aċċellerata tal-ispeċijiet li qiegħda tiġi 
osservata; jitlob li jiġu allokati riżorsi 
suffiċjenti u traċċabbli għall-protezzjoni 
fit-tul u koerenti tal-bijodiversità fl-Unjoni 
kollha;
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Or. en

Emenda 8
Bas Eickhout

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li 8,3 % tal-impenji totali 
huma marbuta mar-restawr tal-
bijodiversità; jitlob li jiġu allokati riżorsi 
suffiċjenti u traċċabbli għall-protezzjoni 
fit-tul tal-bijodiversità fl-Unjoni kollha;

2. Jiddeplora li 8,3 % biss tal-impenji 
totali huma marbuta mar-restawr tal-
bijodiversità, li huwa l-inqas proporzjon 
mill-2015 'l hawn; jitlob li jiġu allokati 
żidiet għall-protezzjoni fit-tul tal-
bijodiversità fl-Unjoni kollha;

Or. en

Emenda 9
Pascal Canfin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li 8,3 % tal-impenji totali 
huma marbuta mar-restawr tal-
bijodiversità; jitlob li jiġu allokati riżorsi 
suffiċjenti u traċċabbli għall-protezzjoni 
fit-tul tal-bijodiversità fl-Unjoni kollha;

2. Jinnota li 8,3 % tal-impenji totali 
huma marbuta mar-restawr tal-
bijodiversità; jitlob li jiġu allokati riżorsi 
suffiċjenti u traċċabbli għall-protezzjoni 
fit-tul tal-bijodiversità fl-Unjoni kollha; 
jinsisti li l-QFP li jmiss għandu 
jiddependi fuq metodoloġija robusta, 
stabbilita skont metodoloġiji 
internazzjonali stabbiliti, sabiex tiġi 
segwita l-bijodiversità u jiġi evitat ir-riskju 
ta' sopravalutazzjoni tal-azzjoni favur il-
bijodiversità;

Or. en
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Emenda 10
Adina-Ioana Vălean

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jemmen li, b'mod partikolari fl-
aħħar sena tal-QFP, huwa meħtieġ baġit 
ambizzjuż għall-programmi relatati mal-
azzjoni klimatika u għall-protezzjoni tal-
bijodiversità sabiex jintrabat mal-QFP li 
jmiss li huwa mistenni jkollu bidu kajman 
sakemm il-programmi l-ġodda kollha 
jkunu kompletament operattivi;

Or. en

Emenda 11
Anna Zalewska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrimarka li jenħtieġ li jiġu 
allokati biżżejjed riżorsi fil-baġit biex jiġi 
implimentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
(European Green Deal) futur;

imħassar

Or. en

Emenda 12
Catherine Griset

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrimarka li jenħtieġ li jiġu allokati 
biżżejjed riżorsi fil-baġit biex jiġi 
implimentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew 

3. Jirrimarka li jenħtieġ li jiġu allokati 
biżżejjed riżorsi fil-baġit biex issir 
evalwazzjoni tal-valutazzjoni tal-
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(European Green Deal) futur; konsegwenzi ambjentali taż-żieda fil-
volumi tal-kummerċ fi ħdan il-ftehimiet 
ta' kummerċ ħieles;

Or. en

Emenda 13
Stanislav Polčák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrimarka li jenħtieġ li jiġu 
allokati biżżejjed riżorsi fil-baġit biex jiġi 
implimentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
(European Green Deal) futur;

3. Jappella lill-Unjoni talloka 
biżżejjed fondi għall-implimentazzjoni 
sħiħa u effiċjenti tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (European Green Deal) futur;

Or. en

Emenda 14
Adina-Ioana Vălean

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Barra minn hekk, fil-kuntest tal-
Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni 
Ewropea li jmiss, imnedija mill-President 
elett tal-Kummissjoni, huwa ta' urġenza 
assoluta li jiġi aċċellerat it-tnaqqis tal-
emissjonijiet u għaldaqstant jenħtieġ li l-
Baġit 2020 huwa emendat bit-tisħiħ ta' 
dawk il-programmi maħsuba biex 
jappoġġjaw il-bidla mill-faħam għall-gass 
fil-produzzjoni tal-enerġija;

Or. en
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Emenda 15
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. F'konformità mal-Aġenda 2030 u 
mal-impenji miksuba mill-Unjoni u mill-
Istati Membri tagħha fi ħdan l-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, 
jissottolinja l-ħtieġa li jiġu żgurati 
biżżejjed riżorsi fil-Baġit 2020 sabiex 
jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli;

Or. en

Emenda 16
Bas Eickhout

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota ż-żieda ta' EUR 21,5 miljun 
f'impenji għal LIFE (+3,9 %); jiddispjaċih 
li LIFE jirrappreżenta biss 0,3 % tal-
AB 2020;

4. Jinnota ż-żieda ta' EUR 21,5 miljun 
f'impenji għal LIFE (+3,9 %); jinsab 
konvint li l-Baġit 2020 għal LIFE 
mhuwiex biżżejjed (EUR 294,9 miljun); 
jappella għal żidiet sinifikanti fl-2020 
sabiex inkunu ppreparati u, skont it-
talbiet tal-Parlament, tiġi rdoppjata l-
allokazzjoni ta' LIFE fil-QFP ta' wara l-
2020; jiddispjaċih bis-sħiħ li LIFE 
jirrappreżenta biss 0,3 % tal-AB 2020;

Or. en

Emenda 17
Anna Zalewska

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota ż-żieda ta' EUR 21,5 miljun 
f'impenji għal LIFE (+3,9 %); jiddispjaċih 
li LIFE jirrappreżenta biss 0,3 % tal-
AB 2020;

4. Jinnota ż-żieda ta' EUR 21,5 miljun 
f'impenji għal LIFE (+3,9 %);

Or. en

Emenda 18
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jilqa' b'sodisfazzjon li l-programm 
ġdid rescEU ser jirċievi EUR 156,2 miljun 
sabiex ikun jista' jindirizza aħjar it-
terremoti, in-nirien, in-nirien fil-foresti u 
diżastri naturali oħra; jisħaq fuq il-ħtieġa 
għal strumenti bħall-Mekkaniżmu għall-
Protezzjoni Ċivili u l-Fond ta' Solidarjetà 
biex jiġu koperti l-katastrofi ambjentali u 
biex tiġi vvalorizzata l-ħsara lill-ambjent;

Or. en

Emenda 19
Véronique Trillet-Lenoir

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jissottolinja li jenħtieġ li jiġu 
allokati riżorsi adegwati fil-baġit biex jiġi 
elaborat u implimentat il-Patt Ewropew 
futur għall-ġlieda kontra l-kanċer; jisħaq 
li dan il-pjan huwa essenzjali għall-
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promozzjoni u t-titjib tal-prevenzjoni, ir-
riċerka, l-aċċess għall-innovazzjoni u r-
riintegrazzjoni;

Or. en

Emenda 20
Catherine Griset

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu 
l-kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jaċċentwa li, qabel jiġu 
allokati aktar riżorsi finanzjarji u umani 
lil dawn l-aġenziji, huwa meħtieġ li jiġi 
żgurat li dawn jintużaw sal-massimu tal-
kapaċitajiet tagħhom; jenfasizza li 
koordinazzjoni aħjar bejn l-aġenziji 
tottimizza l-ħidma tagħhom, kif ukoll l-użu 
ta' fondi pubbliċi;

Or. en

Emenda 21
Maria Spyraki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); iħeġġeġ li għandhom jiġu 
allokati aktar riżorsi finanzjarji u umani lil 
dawk l-aġenziji sabiex jissodisfaw il-
mandat tagħhom u jwettqu l-kompiti 
tagħhom, u sabiex jiġi promoss approċċ 
ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; jisħaq li 
koordinazzjoni aħjar bejn l-aġenziji 
tottimizza l-ħidma tagħhom, kif ukoll l-użu 
ta' fondi pubbliċi;

Or. en

Emenda 22
Anna Zalewska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
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(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom li jirriżultaw minn 
leġiżlazzjoni adottata reċentement, u 
sabiex jiġi promoss approċċ ibbażat fuq ix-
xjenza fl-Unjoni; jenfasizza li 
koordinazzjoni aħjar bejn l-aġenziji 
tottimizza l-ħidma tagħhom, kif ukoll l-użu 
ta' fondi pubbliċi;

Or. en

Emenda 23
Ivan Vilibor Sinčić

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex tiġi 
żgurata l-indipendenza tagħhom, sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

Or. en
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Emenda 24
Eric Andrieu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u 
temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 
baqgħu l-istess meta mqabbla mal-baġit 
tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA), filwaqt li kien hemm żieda f'dawk 
il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (+34, wara reviżjoni 
tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) (+1) u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) (+2); jenfasizza li, fejn xieraq, 
iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u 
finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-
kompiti tagħhom, iwaqqfu prattiki ħżiena, 
bħall-kitba mistera ta' rapporti minn 
lobbies privati, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; 
jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif 
ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

Or. en

Emenda 25
Joanna Kopcińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta malajr kemm jista' jkun 
proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji 

9. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta malajr kemm jista' jkun 
proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji 
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(PP-AP); (PP-AP), b'mod partikolari l-PP-AP 
kollha li jikkonċernaw is-saħħa pubblika 
jew li għandhom l-għan li jtejbu l-
benesseri taċ-ċittadini Ewropej;

Or. en

Emenda 26
Maria Spyraki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Ifakkar li l-PP-AP għandhom 
jirċievu finanzjament adegwat matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom, sabiex ikunu 
jistgħu jiksbu l-potenzjal sħiħ tagħhom.

10. Jindika li l-PP-AP għandhom 
ikunu allinjati mal-għanijiet klimatiċi u 
għandhom jirċievu finanzjament 
sostanzjali matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jiksbu l-
potenzjal sħiħ tagħhom.

Or. en

Emenda 27
Martin Hojsík

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Ifakkar li l-PP-AP għandhom 
jirċievu finanzjament adegwat matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom, sabiex ikunu 
jistgħu jiksbu l-potenzjal sħiħ tagħhom.

10. Ifakkar li l-PP-AP għandhom 
jirċievu finanzjament adegwat matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom, sabiex ikunu 
jistgħu jiksbu l-potenzjal sħiħ tagħhom u 
jħejju l-pedamenti għall-adozzjoni ta' 
miżuri futuri.

Or. en
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