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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li, fid-dawl tal-emerġenza migratorji mingħajr preċedent, il-limiti massimi 

attwali tal-QFP 2014-2020 – b’mod partikolari l-intestatura 3 – urew li ma kinux biżżejjed 

u ma jirriflettux adegwatament it-tisħiħ tal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja skont it-

Trattat ta’ Lisbona u l-kompiti u l-isfidi tiegħu li dejjem qed jiżdiedu, inkluż li jiġi 

indirizzat il-fenomenu strutturali tar-rekwiżiti għall-migrazzjoni u s-sigurtà; ifakkar li l-

Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) huwa diġà kważi eżawrit; 

ifakkar li l-mekkaniżmi ta’ flessibilità disponibbli tal-QFP diġà ġew użati b’mod estensiv, 

u b’hekk ġiet limitata drastikament il-flessibilità finanzjarja disponibbli fis-snin finanzjarji 

li ġejjin; 

2. Għalkemm il-mekkaniżmi tal-flessibilità disponibbli tal-QFP diġà ġew użati b’mod 

estensiv, jitlob li l-Istati Membri l-aktar affettwati jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ 

minnhom, b’mod partikolari, mill-"klawżola għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali" kif inkluż fil-

Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir; 

3. Iqis li riżorsi finanzjarji addizzjonali sostanzjali fil-livell tal-UE li huma meħtieġa sabiex 

jintlaħqu l-isfidi kollha relatati mal-migrazzjoni (salvataġġ, interċettazzjoni, akkoljenza, 

reġistrazzjoni, kontroll, akkomodazzjoni, trasport, rilokazzjoni, ritorn u integrazzjoni) u 

biex jindirizzaw l-isfidi umanitarji ġewwa u barra l-UE, jiżviluppaw u jimplimentaw 

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil ġdida ġenwina, jappoġġjaw ir-risistemazzjoni u r-

rilokazzjoni, jimmaniġġjaw il-fruntieri esterni komuni u jiżguraw is-sigurtà interna fiż-

żona Schengen, u jrawmu l-integrazzjoni u jipprevjenu d-diskriminazzjoni (speċjalment 

tan-nisa), ir-razziżmu u l-ksenofobija; 

4. Iqis li l-baġit tal-UE għandu jappoġġja politiki ffukati fuq l-integrazzjoni aktar milli fuq 

is-sigurtà; jitlob li, qabel ma jiġu deċiżi allokazzjonijiet ġodda, jintużaw bis-sħiħ l-

istrumenti u l-possibilitajiet ta' sigurtà eżistenti, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-

iskambju ta' informazjoni bejn l-aġenziji tas-sigurtà u tal-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri; 

5. Jilqa' l-istabbiliment ta' strument intiż biex iforni l-għajnuna umanitarja fi ħdan l-UE, 

b'mod partikolari biex jindirizza l-fluss ta' mases ta' migranti u rifuġjati; iqajjem dubju, 

madankollu, dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 122(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea għall-ħolqien ta' dan l-istrument il-ġdid, fid-dawl tan-nuqqas ta' 

involviment xieraq tal-Parlament; jesprimi tħassib dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 

tiffinanzja dan l-istrument permezz tal-intestatura 3 tal-QFP, u b'mod partikolari l-AMIF, 

li diġa huwa utilizzat bil-kbir u huwa sottofinanzjat; jitlob li l-Kummissjoni tesplora 

għejun ta' finanzjament alternattivi għal dan l-istrument mill-baġit tal-UE, biex ma jkun 

hemmx effett negattiv fuq il-miżuri u l-programmi ffinanzjati permezz tal-fond AMIF; 

6. Jilqa' ż-żieda ta' kapitolu ġdid, fi ħdan l-intestatura 3, intiż għall-għajnuna ta' emerġenza fi 

ħdan l-Unjoni; huwa tal-opinjoni li r-reviżjoni tal-QFP trid tiżgura li l-finanzjament futur 

ta' dan l-"appoġġ" ikun ogħla mill-valuri massimi, filwaqt li jiggarantixxi l-flessibilità 

bżonnjuża biex l-allokazzjoni tar-riżorsi tkun adattata skont żviluppi reali u skont bidliet li 
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jsiru fil-prijoritajiet politiċi; 

7. Jitlob biex l-AMIF jiġi rivedut u allokat aktar riżorsi; jenfasizza li l-baġit u l-persunal tal-

aġenziji Ewropej li jittrattaw pressjoni migratorja, b’mod partikolari l-Uffiċċju Ewropew 

ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) u l-Frontex, għandu jiżdied aktar sabiex ikunu 

jistgħu jipprovdu lill-Istati Membri b’appoġġ reali u jiggarantixxi l-kisba tal-għanijiet 

tagħhom; jemmen li għandhom jiġu previsti fondi adegwati għal operazzjonijiet ta’ tiftix u 

ta’ salvataġġ, u jenfasizza li fondi ddedikati għat-tiftix u s-salvataġġ huma attwalment 

inklużi bi żball f’dan il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF); 

8. Jinnota li dan l-aħħar il-Kummissjoni kkonkludiet ftehim mat-Turkija dwar il-Faċilità 

għar-Refuġjati fit-Turkija ta' sitt biljun euro; jesprimi tħassib dwar l-istabbiliment ta’ 

strumenti finanzjarji barra mill-baġit tal-UE għaliex dawn jheddu l-uniċita tiegħu u 

jevitaw il-proċedura baġitarja li teħtieġ l-involviment u l-iskrutinju tal-Parlament; 

jenfasizza li l-Parlament ma ġiex ikkonsultat fi kwalunkwe stadju tal-proċess ta’ 

adozzjoni; huwa mħasseb dwar l-impatt li dan il-ftehim jista’ jkollu fuq il-baġit tal-2017; 

jenfasizza li dan il-fond, kif ukoll fondi oħra simili, ma għandhomx jappoġġjaw miżuri 

ripressivi jew kwalunkwe azzjoni li tista’ tikser id-drittijiet fundamentali; jistieden lill-

Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-użu ta' dawn il-fondi u tirrapporta lura lill-Parlament 

b'mod regolari; jenfasizza li l-appoġġ tal-UE u tal-Istati Membri għar-refuġjati għandu 

jingħata flimkien mal-għajnuna għall-iżvilupp regolari u mhux bħala sostitut għaliha; 

9. Jemmen li m'hemm l-ebda rabta diretta bejn il-migrazzjoni u t-terroriżmu fl-Ewropa; 

jitlob finanzjament ġdid għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni taż-żgħażagħ fi ħdan l-UE; 

iqis li dan jista' jsir billi nippromwovu l-integrazzjoni u niġġieldu kontra d-

diskriminazzjoni, ir-razziżmu u l-ksenofobija; jitlob li l-fondi għal proġetti li għandhom l-

għan li jinħoloq spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja ma jitnaqqsux; 

10. Huwa tal-fehma li l-Fond għas-Sigurtà Interna għandu jkollu riżorsi finanzjarji adegwati 

biex ikun jista' jwettaq l-objettivi tiegħu, speċjalment fil-qasam tal-kooperazzjoni effettiva 

u tal-iskambju tal-informazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri, 

filwaqt li jenfasizza li l-azzjonijiet kollha tiegħu jridu jkunu kompletament konformi mal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; 

11. Jitlob li jkun hemm baġit akbar għall-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-

Ċittadinanza li jfittex li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet fundamentali u jiġġieled 

kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, speċjalment fil-

kuntest tal-intolleranza li qiegħda tikber fl-Ewropa; 

12. Jistenna li l-flussi migratorji jkomplu minħabba l-instabilità politika u l-kunflitt sostnuti 

f’ħafna reġjuni u minħabba n-nuqqas ta’ mezzi legali ta’ aċċess għall-UE sew għal min 

ifittex l-asil kif ukoll għall-migranti; jitlob stima aġġornata tal-ħtiġijiet baġitarji biex ikun 

hemm rispons għall-isfidi mistennija sa tmiem il-QFP; Jitlob biex ir-rieżami tal-QFP fl-

2017 tipprevedi l-ikbar flessibilità tal-QFP ħalli jadatta l-kapaċità tiegħu biex jirreaġixxi 

għal sitwazzjonijiet mhux previsti fiż-żmien tal-adozzjoni tiegħu; jitlob għal reviżjoni ta’ 

żieda adegwata tal-intestaturi 3 u 4 u sabiex il-Parlament ikun involut fl-istadji kollha tat-

teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward kemm ta’ miżuri baġitarji kif ukoll dawk leġiżlattivi. 
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