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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. Jieħu nota tal-Abbozz ta' Baġit 2018 (AB 2018); jiddispjaċih dwar it-tnaqqis kemm fl-

approprjazzjonijiet ta' impenn (AI) kif ukoll fl-approprjazzjonijiet ta' pagament (AP) fl-

Intestatura III meta mqabbla mal-2017; jenfasizza li t-tnaqqis ma jistax jiġi ġġustifikat 

mid-dewmien fl-implimentazzjoni tal-miżuri miftiehma; jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda 

addizzjonali fl-Intestatura III ta' EUR 817,1 miljun aktar mil-limitu massimu tiegħu bl-

użu tal-istrument ta' flessibbiltà; jenfasizza li l-livell ta' nfiq propost mhux se jkun 

biżżejjed biex ikopri l-ħtiġijiet tal-Unjoni fl-oqsma tal-migrazzjoni u tas-sigurtà 

rispettivament;  

2. Jemmen li t-tnaqqis baġitarju kbir (49,7 % f'AP) fir-rigward tal-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) jimmina l-importanza u l-urġenza tal-objettivi tal-

politika tal-AMIF; jikkontesta l-affermazzjonijiet tal-Kummissjoni fl-AB 2018 li 

jiġġustifikaw it-tnaqqis propost fil-finanzjament tal-AMIF; jilqa' b'sodisfazzjon il-

proposta tal-Kummissjoni li ssaħħaħ l-attivitajiet tal-ikbar importanza, inklużi 

allokazzjonijiet baġitarji għal kooperazzjoni mtejba ma' pajjiżi terzi dwar ir-

ritorn/riammissjoni; jinsab imħasseb dwar il-fatt li jista' jkun li l-Kummissjoni qed 

tissottovaluta l-ħtiġijiet ta' akkoljenza, kura u integrazzjoni tal-persuni li qed ifittxu asil; 

jenfasizza li jenħtieġ li s-sigurtà ta' dawk li jfittxu protezzjoni fl-Unjoni ma tiġix milquta 

ħażin minn tnaqqis baġitarju; 

3. Iqis li fin-nuqqas ta' ftehim dwar ir-Regolament ta' Dublin1, ir-rilokazzjonijiet 

għandhom ikomplu jiġu implimentati anke wara Settembru 2017, u jqis li dan huwa 

meħtieġ fid-dawl tal-kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà u tas-solidarjetà bejn l-Istati 

Membri; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta ittra ta' emenda malli jkunu ġew adottati l-

bażijiet legali marbutin mal-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, b'mod partikolari r-

riforma tas-sistema ta' Dublin, is-Sistema ta' Dħul u Ħruġ, is-Sistema tal-UE ta' 

Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u l-Uffiċċju Ewropew ta' 

Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), filwaqt li tqis għalkollox l-implikazzjonijiet 

finanzjarji tagħhom, sabiex jiġi żgurat finanzjament xieraq u rapidu għal politika 

Ewropea dwar l-asil u l-migrazzjoni li tkun effettiva; 

5. Ifakkar li distribuzzjoni ġusta u trasparenti tal-finanzjament bejn l-objettivi differenti 

tal-AMIF kienet prijorità għall-Parlament Ewropew matul in-negozjati li wasslu għall-

adozzjoni ta' dak il-fond; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex iżżid in-numru ta' 

linji baġitarji taħt l-AMIF kif meħtieġ, sabiex tiffaċilita leġġibilità u trasparenza aħjar ta' 

                                                 
1  Ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-

kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex 

jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-

Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (ĠU L 180, 29.6.2013, 

p. 31). 
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kif se jintefqu r-riżorsi finanzjarji allokati għall-objettivi differenti u għaldaqstant għal 

dawk il-linji baġitarji; jistieden, b'mod partikolari, lill-Kummissjoni tissepara n-nefqa 

għat-tisħiħ ta' strateġiji ta' ritorn ġusti min-nefqa għall-migrazzjoni legali u l-

promozzjoni ta' integrazzjoni effikaċi ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-abbozzi tal-baġits 

futuri kollha kif propost fl-opinjonijiet tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 

l-Intern għall-baġits tal-2015 u l-2016; 

6. Itenni l-importanza li jkun disponibbli finanzjament immirat biex jiġu indirizzati l-

kawżi primarji li wasslu għall-kriżijiet tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati; jenfasizza, għal 

dan l-għan, li l-baġit tal-Unjoni għandu jiffinanzja miżuri fil-pajjiżi ta' oriġini tal-

migranti kif ukoll f'pajjiżi ospitanti tar-rifuġjati, inkluż, iżda mhux limitat għal, miżuri li 

jindirizzaw il-faqar, il-qgħad, l-edukazzjoni u l-opportunitajiet ekonomiċi, kif ukoll l-

instabbiltà, il-kunflitt u t-tibdil fil-klima; 

7. Jenfasizza r-rwol sinifikanti li għandhom l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 

jiġu salvati l-ħajjiet ta' migranti u persuni li jfittxu asil fil-fruntieri esterni, kif ukoll 

għall-ħarsien, il-promozzjoni u l-implimentazzjoni tad-drittijiet tagħhom; jitlob li jkun 

hemm aktar appoġġ finanzjarju li għandu jingħata biex jissaħħu l-attivitajiet tas-soċjetà 

ċivili; 

8. Jiddeplora t-tnaqqis sinifikanti fil-baġit għall-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) (35,6 % 

fl-AP); jisħaq fuq il-fatt li, fid-dawl tat-theddida kontinwa għas-sigurtà fl-Unjoni, il-

finanzjament tal-ISF għandu jkun biżżejjed biex jassisti lill-Istati Membri fl-indirizzar 

tat-theddid għas-sigurtà interna, speċjalment reati, terroriżmu u ċiberkriminalità 

transfruntiera organizzata u serja; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu ffinanzjati biżżejjed l-isforzi 

magħmula bil-ħsieb li jtejbu l-iskambju ta' informazzjoni u jiġġieldu ċ-ċiberkriminalità;  

9. Jilqa' l-finanzjament ta' strumenti għal assistenza ta' emerġenza fil-qafas tal-AMIF 

(EMAS) u għall-appoġġ għall-emerġenzi umanitarji fl-Unjoni (ESI) li jammonta għal 

EUR 50 miljun u EUR 200 miljun rispettivament;  

10. Jinnota ż-żidiet proposti fl-AB 2018 għall-infiq u t-tabelli tal-persunal għall-aġenziji 

kollha fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern ikklassifikati bħala detenturi ta' "kompiti 

ġodda"; jiddispjaċih, madankollu, li ż-żidiet proposti huma aktar baxxi minn dawk 

mitluba minn bosta aġenziji; jenfasizza l-importanza ta' żieda tal-persunal għal eu-

LISA, Eurojust, CEPOL u l-Europol; jitlob li jkun hemm żidiet baġitarji għall-Eurojust 

minħabba ż-żieda fir-rekwiżiti għal kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Unjoni, partikarlment 

fid-dawl tal-istabbiliment ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE); 

mingħajr ma jkun hemm impatt fuq l-allokazzjoni baġitarja ta' aġenziji oħra fil-qasam 

tal-Ġustizzja u l-Intern, jitlob barra minn hekk li jingħataw riżorsi finanzjarji 

addizzjonali lill-Europol fid-dawl taż-żieda fl-ammont ta' xogħol tagħhom; jissottolinja 

l-fatt li r-riżorsi finanzjarji addizzjonali għall-Europol u l-Eurojust jeħtieġ ikunu 

investiti fil-finanzjament tal-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunti; jilqa' ż-żieda fil-

baġit għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fid-dawl tal-

implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Protezzjoni Ġenerali ta' Data1. jitlob li jiġu 

                                                 
1  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 

personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 



 

AD\1133229MT.docx 5/7 PE606.219v02-00 

 MT 

allokati riżorsi umani addizzjonali lill-EASO sabiex jappoġġja mandat imsaħħaħ li 

jittrasforma l-EASO f'aġenzija kompluta li tkun kapaċi tipprovdi l-għajnuna operattiva u 

teknika neċessarja lill-Istati Membri; jitlob li jkunu allokati riżorsi umani addizzjonali 

għall-Aġenzija dwar id-Drittijiet Fundamentali; jiddispjaċih li l-mandat tal-Aġenzija 

dwar id-Drittijiet Fundamentali għadu jillimita r-rwol tagħha ta' appoġġ għad-drittijiet 

fundamentali; jissottolinja li l-Aġenzija dwar id-Drittijiet Fundamentali għandha tkun 

tista' toffri opinjonijiet dwar proposti leġiżlattivi fuq l-inizjattiva tagħha u li l-mandat 

tagħha għandu jiġi estiż biex jinkludi l-oqsma kollha tad-drittijiet protetti bis-saħħa tal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inklużi, pereżempju, kwistjonijiet 

ta' kooperazzjoni tal-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja; 

11. Jirrimarka li l-proposta tal-Kummissjoni, għat-tielet sena konsekuttiva, ma tħalli l-ebda 

marġni taħt il-limitu massimu għall-Intestatura III, u dan jixhed id-daqs skadut tal-

iżgħar intestatura tal-QFP, kif ġie argumentat mill-Parlament Ewropew bħala parti mill-

proċess ta' reviżjoni ta' nofs it-terminu; 

12. Jinnota li l-Eurojust attwalment qiegħda tħabbat wiċċha ma' żieda sinifikanti fl-ammont 

ta' xogħol kif ukoll mal-kumplessità u l-għadd ta' każijiet li żdiedu b'100 % f'dawn l-

aħħar ħames snin; jiddispjaċih, għalhekk, mit-tnaqqis fil-finanzjament operattiv u fil-

livell tal-persunal għall-Eurojust; jenfasizza li huwa neċessarju finanzjament xieraq 

għall-Eurojust biex din tkun tista' twettaq b'mod effettiv ir-rwol prinċipali tagħha fil-

promozzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali; iħeġġeġ żieda fil-fondi 

allokati għall-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunti minħabba ż-żieda sinifikanti ta' 

każijiet kriminali transnazzjonali u biex jiġu simplifikati kif ukoll biex irendi l-użu ta' 

dawk il-fondi aktar flessibbli; 

13. Jitlob aktar fondi biex jiġi miġġieled il-fenomenu tar-radikalizzazzjoni li jwassal għall-

estremiżmu vjolenti fl-Unjoni; iqis li dan jista' jsir billi nippromwovu l-integrazzjoni u 

niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu u l-ksenofobija. 

                                                                                                                                                         

(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1). 
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