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Emenda 17
Sabine Lösing

Abbozz ta’ Ftehim
Parti I – Paragrafu 10 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-għan tal-ħolqien ta’ Riżerva għal 
Għajnuna ta’ Emerġenza hu biex ikun 
hemm rispons rapidu għal ħtiġijiet ta’ 
għajnuna speċifika lil pajjiżi terzi jekk 
iseħħu ċirkustanzi li ma setgħux ikunu 
previsti meta l-baġit ġie ffissat: tip ta’ 
għajnuna li l-ewwel u qabel kollox tkun
għat-twettiq ta’ operazzjonijiet umanitarji, 
iżda wkoll għall-immaniġġjar ta’ kriżi 
ċivili u protezzjoni, kif ukoll f’każi ta’ 
pressjoni partikolari b’riżultat ta’ flussi 
migratorji li jseħħu fil-fruntieri esterni 
tal-Unjoni meta ċ-ċirkustanzi jeżiġu li 
tittieħed deċiżjoni bħal din. 

10. L-għan tal-ħolqien ta’ Riżerva għal 
Għajnuna ta’ Emerġenza hu biex ikun 
hemm rispons rapidu għal ħtiġijiet ta’ 
għajnuna speċifika lil pajjiżi terzi jekk 
iseħħu ċirkustanzi li ma setgħux ikunu 
previsti meta l-baġit ġie ffissat: hija 
maħsuba esklussivament għal finijiet 
umanitarji u għall-protezzjoni ċivili kontra 
d-diżastri.

Or. de

Emenda 18
Anneli Jäätteenmäki

Abbozz ta’ Ftehim
Parti I – Paragrafu 10 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-ħolqien ta’ Riżerva għal 
Għajnuna ta’ Emerġenza hu biex ikun 
hemm rispons rapidu għal ħtiġijiet ta’ 
għajnuna speċifika lil pajjiżi terzi jekk 
iseħħu ċirkustanzi li ma setgħux ikunu 
previsti meta l-baġit ġie ffissat: tip ta’ 
għajnuna li l-ewwel u qabel kollox tkun 
għat-twettiq ta’ operazzjonijiet umanitarji, 
iżda wkoll għall-immaniġġjar ta’ kriżi 
ċivili u protezzjoni, kif ukoll f’każi ta’ 
pressjoni partikolari b’riżultat ta’ flussi 
migratorji li jseħħu fil-fruntieri esterni tal-
Unjoni meta ċ-ċirkustanzi jeżiġu li tittieħed 

L-għan tal-ħolqien ta’ Riżerva għal 
Għajnuna ta’ Emerġenza hu biex ikun 
hemm rispons rapidu għal ħtiġijiet ta’ 
għajnuna speċifika lil pajjiżi terzi jekk 
iseħħu ċirkustanzi li ma setgħux ikunu 
previsti meta l-baġit ġie ffissat: tip ta’ 
għajnuna li l-ewwel u qabel kollox tkun 
għat-twettiq ta’ operazzjonijiet umanitarji, 
iżda wkoll għall-immaniġġjar ta’ kriżi 
ċivili u protezzjoni, kif ukoll f’każi ta’ 
pressjoni partikolari b’riżultat ta’ flussi 
migratorji li jseħħu fil-fruntieri esterni tal-
Unjoni meta ċ-ċirkustanzi jeżiġu li tittieħed 
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deċiżjoni bħal din. deċiżjoni bħal din; madankollu anki 
f’sitwazzjonijiet ta’ dan it-tip l-assistenza 
għandha tikkonċentra fuq il-pajjiżi terzi.

Or. fi

Emenda 19
Nadezhda Neynsky

Abbozz ta’ Ftehim
Parti I – Paragrafu 10 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont annwali ta’ din ir-Riżerva huwa 
ffissat għal EUR 350 miljun (prezzijiet tal-
2011) u jista’ jintuża sas-sena n+3 skont 
ir-Regolament Finanzjarju. Ir-Riżerva 
tiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Unjoni
Ewropea bħala provvediment. L-ewwel li 
għandu jintuża huwa l-porzjon tal-ammont 
annwali li jkun inġarr mis-snin ta’ qabel 
skont liema parti tmur l-aktar lura fiż-
żmien. Il-porzjon tal-ammont annwali 
mis-sena n li ma jintużax fis-sena n+1, 
jintilef.

L-ammont annwali ta’ din ir-Riżerva huwa 
ffissat għal EUR 350 miljun (prezzijiet tal-
2011). Il-porzjon tal-ammont annwali tal-
Istrument ta' Flessibbiltà mis-sena n li ma 
jintużax jista' jintuża matul il-perjodu 
kollu tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali. Ir-Riżerva tiddaħħal fil-
baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea bħala 
provvediment. L-ewwel li għandu jintuża 
huwa l-porzjon tal-ammont annwali li jkun 
inġarr mis-snin ta’ qabel skont liema parti 
tmur l-aktar lura fiż-żmien.

Or. en

Emenda 20
Sabine Lösing

Abbozz ta’ Ftehim
Parti I – Paragrafu 13 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni nħoloq biex 
jipprovdi sostenn addizzjonali għal dawk 
il-ħaddiema li jbatu mill-konsegwenzi ta’
bidliet strutturali maġġuri fl-iskemi tal-
kummerċ dinji, sabiex tkun tista’ 
tingħatalhom assistenza biex jintegraw 

13. Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni nħoloq biex 
jipprovdi sostenn addizzjonali għal dawk 
il-ħaddiema, speċjalment żgħażagħ u nisa,
li jkunu sfaw issensjati minħabba bidliet 
strutturali maġġuri fl-iskemi tal-kummerċ 
dinji, sabiex tkun tista’ tingħatalhom 
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mill-ġdid fis-suq tax-xogħol, u kif ukoll 
għal bdiewa li jsofru mill-effetti tal-
globalizzazzjoni.

assistenza biex jintegraw mill-ġdid fis-suq 
tax-xogħol, u kif ukoll għal bdiewa li 
jsofru mill-effetti tal-globalizzazzjoni.

Or. de

Emenda 21
Sabine Lösing

Abbozz ta’ Ftehim
Parti I – Paragrafu 14 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Ir-Riżerva għall-kriżijiet fis-settur 
agrikolu hija maħsuba biex tipprovdi 
sostenn addizzjonali għas-settur fil-każ ta’ 
kriżijiet maġġuri li jaffettwaw il-
produzzjoni jew id-distribuzzjoni agrikola 
fil-każ li ma jistax jiġi ffinanzjat fil-limitu 
massimu disponibbli skont l-Intestatura 2.

14. Ir-Riżerva għall-kriżijiet fis-settur 
agrikolu hija maħsuba biex tipprovdi 
sostenn addizzjonali għas-settur fil-każ ta’ 
kriżijiet maġġuri li jaffettwaw il-
produzzjoni agrikola fil-każ li ma jistax jiġi 
ffinanzjat fil-limitu massimu disponibbli 
skont l-Intestatura 2.

Or. de

Emenda 22
Sabine Lösing

Abbozz ta’ Ftehim
Parti II – Paragrafu 19 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tintrabat li żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat regolarment 
dwar it-tħejjija u l-andament tan-negozjati, 
inklużi l-implikazzjonijiet baġitarji.

Il-Kummissjoni tintrabat li żżomm lill-
Parlament Ewropew kif ukoll lill-Kunsill 
infurmati regolarment dwar it-tħejjija u l-
andament tan-negozjati, inklużi l-
implikazzjonijiet baġitarji.

Or. de

Emenda 23
Sabine Lösing
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Abbozz ta’ Ftehim
Parti II – Paragrafu 21 – subparagrafu 1 – Inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għall-Parlament Ewropew: il-bureau taż-
żewġ Kumitati kkonċernati,

– għall-Parlament Ewropew: il-bureau taż-
żewġ Kumitati kkonċernati, kif ukoll 
membru minn kull Grupp politiku 
rrappreżentat fil-Parlament Ewropew,

Or. de

Emenda 24
Nadezhda Neynsky

Abbozz ta’ Ftehim
Parti II – Paragrafu 21 – subparagrafu 1 – Inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għall-Kummissjoni, jekk ikun me]tieġ, 
id-Direttur Ġenerali jew Direttur tad-
Direttorati Ġenerali kompetenti.

Or. en

Emenda 25
Nadezhda Neynsky

Abbozz ta’ Ftehim
Parti II – Paragrafu 21 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiġi mistiedna 
tipparteċipa f’dawn il-laqgħat.

imħassar

Or. en

Emenda 26
Nadezhda Neynsky
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Abbozz ta’ Ftehim
Parti II – Paragrafu 21 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill għandu jqis il-pożizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew dwar l-aktar aspetti 
importanti u l-għażliet fundamentali tal-
PESK u jiżgura li, dwar deċiżjonijiet 
importanti tal-PESK li jkollhom effetti 
finanzjarji, il-Parlament jingħata minn 
qabel biżżejjed tagħrif biex ikun jista’ 
jfassal rakkomandazzjonijiet b’mod 
infurmat. Il-Parlament Ewropew jista’ 
jistabbilixxi linji gwida politiċi għal 
deċiżjonijiet li jwasslu għall-bidu, għall-
modifika tal-mandat, u għat-
terminazzjoni ta’ missjoni tal-PSDK.

Or. en

Emenda 27
Anneli Jäätteenmäki

Abbozz ta’ Ftehim
Parti II – Paragrafu 21 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Darba kull tliet xhur, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-awtorità baġitarja 
dwar l-implementazzjoni tal-azzjonijiet tal-
PESK u t-tbassir finanzjarju għall-bqija 
taż-żmien tas-sena.

Darba kull tliet xhur, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-awtorità baġitarja 
dwar l-implementazzjoni tal-azzjonijiet tal-
PESK u t-tbassir finanzjarju għall-bqija 
taż-żmien tas-sena. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub f'kull każ, u, 
fuq talba tal-awtorità baġitarja, bil-fomm.

Or. fi

Emenda 28
Sabine Lösing

Abbozz ta’ Ftehim
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Parti II – Paragrafu 23 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Kull sena l-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ifittxu 
qbil dwar il-kondiviżjoni tan-nefqa 
Amministrattiva fi stadju bikri tal-
proċedura baġitarja annwali. L-istimi tan-
nefqa ta’ kull istituzzjoni għandhom 
jinkludu l-istimi tal-impatt baġitarju 
possibbli li jirriżulta minn bidliet fid-
dispożizzjonijiet fir-regolamenti tal-
persunal. Il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jaqblu li jiżguraw li dan l-impatt 
jiġi rifless fil-livell ta’ approprjazzjoni 
awtorizzata għall-istituzzjonijiet kollha.

23. Kull sena l-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ifittxu 
qbil dwar il-kondiviżjoni tan-nefqa 
Amministrattiva fi stadju bikri tal-
proċedura baġitarja annwali. L-istimi tan-
nefqa ta’ kull istituzzjoni għandhom 
jinkludu l-istimi tal-impatt baġitarju 
possibbli li jirriżulta minn bidliet fid-
dispożizzjonijiet fir-regolamenti tal-
persunal. Il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jaqblu li jiżguraw li dan l-impatt 
jiġi rifless fil-livell ta’ approprjazzjoni 
awtorizzata għall-istituzzjonijiet kollha. L-
istituzzjonijiet kollha għandhom jagħmlu 
ħilithom li ma jkun hemm l-ebda ħela fl-
infiq amministrattiv.

Or. de


