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Emenda 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u FII), bħala l-
massimu li jista’ jintlaħaq fiċ-ċirkostanzi 
u bil-proċeduri attwali; Huwa determinat 
li jagħmel użu sħiħ, matul il-proċeduri 
baġitarji li ġejjin, mill-istrumenti 
stabbiliti, speċjalment fir-rigward tal-
flessibbiltà;

1. Jiċħad il-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
27 ta’ Ġunju 2013 bejn il-Parlament, il-
Presidenza Irlandiża u l-Kummissjoni dwar 
il-pakkett tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) għall-2014-2020 (ir-Regolament 
QFP u l-FII), billi dan il-ftehim, ma 
jirrifletti l-ebda mill-prijoritajiet u mit-
tħassib li jistgħu jikkontribwixxu għal 
inverżjoni tal-kriżi soċjali, ekonomika u 
finanzjarja ta' bħalissa, li jafu jevitaw is-
sitwazzjoni ta' emerġenza soċjali attwali li 
tant Stati Membri qed iħabbtu wiċċhom 
magħha; jissottolinja li dan il-ftehim, li se 
jorbot lill-Unjoni għas-seba' snin li ġejjin, 
u l-miżuri tal-Kunsill Ewropew, tal-
Kummissjoni Ewropea, tal-Bank Ċentrali 
Ewropew u tal-Fond Monetarju 
Internazzjonali għall-ġlieda kontra l-kriżi 
soċjali, ekonomika u finanzjarja se 
jikkawżaw biss żieda drammatika fil-
qgħad, tnaqqis drastiku tal-pagi, età 
pensjonabbli ogħla, nefqa pubblika aktar 
baxxa f'oqsma bħar-riċerka, l-
innovazzjoni, l-edukazzjoni u s-saħħa;

Or. en

Emenda 2
Helga Trüpel
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq fis- 1. Jiċħad il-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
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27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku 
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u FII), bħala l-
massimu li jista’ jintlaħaq fiċ-ċirkostanzi 
u bil-proċeduri attwali; Huwa determinat 
li jagħmel użu sħiħ, matul il-proċeduri 
baġitarji li ġejjin, mill-istrumenti 
stabbiliti, speċjalment fir-rigward tal-
flessibbiltà;

27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku 
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u l-FII), billi 
jqis li r-riżultat għadu 'l bogħod mill-
pożizzjoni ta' negozjar inizjali tal-PE u 
jonqos milli jissodisfa t-talbiet ewlenin tal-
PE stabbiliti fir-riżoluzzjoni tiegħu 
adottata minn maġġoranza predominanti 
fit-13 ta' Marzu 2013, bħal żieda 
sostanzjali fil-politiki orjentati lejn il-
futur, reviżjoni obbligatorja u 
komprensiva, flessibbiltà ġenerali 
massima u ftehim dwar ir-riżorsi proprji; 
għalhekk jistieden lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni sabiex ikomplu n-negozjati 
dwar il-QFP biex jiksbu riżultat aktar 
bilanċjat;

Or. en

Emenda 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku 
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u FII), bħala l-
massimu li jista’ jintlaħaq fiċ-ċirkostanzi 
u bil-proċeduri attwali; Huwa determinat 
li jagħmel użu sħiħ, matul il-proċeduri 
baġitarji li ġejjin, mill-istrumenti stabbiliti, 
speċjalment fir-rigward tal-flessibbiltà;

1. Jilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku 
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u l-FII), iżda 
jfakkar li għadha trid tintlaħaq sensiela 
ta' kundizzjonijiet qabel ma l-pakkett 
jitressaq għal votazzjoni; huwa determinat 
li jagħmel użu sħiħ mis-setgħat leġiżlattivi 
kollha tiegħu fin-negozjati attwali dwar il-
bażi legali għall-programmi l-ġodda kif 
ukoll, matul il-proċeduri baġitarji li ġejjin,
mill-istrumenti stabbiliti, speċjalment fir-
rigward tal-flessibbiltà;
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Or. en

Emenda 4
Eider Gardiazábal Rubial

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku 
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u FII), bħala l-
massimu li jista’ jintlaħaq fiċ-ċirkostanzi 
u bil-proċeduri attwali; Huwa determinat 
li jagħmel użu sħiħ, matul il-proċeduri 
baġitarji li ġejjin, mill-istrumenti stabbiliti, 
speċjalment fir-rigward tal-flessibbiltà;

1. Jinnota l-ftehim politiku li ntlaħaq fis-
27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku 
bejn il-Parlament, il-Presidenza Irlandiża u 
l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2014-
2020 (ir-Regolament QFP u l-FII); huwa
determinat li jagħmel użu sħiħ, matul il-
proċeduri baġitarji li ġejjin, mill-istrumenti 
stabbiliti, speċjalment fir-rigward tal-
flessibbiltà;

Or. en

Emenda 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Iqis li n-negozjati twal u ibsin, kemm 
fil-Kunsill u kemm fil-livell 
interistituzzjonali, u r-riżultati tagħhom 
ma jinvolvux implimentazzjoni 
sodisfaċenti tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
tat-TFUE li jikkonċernaw il-QFP, li ġew 
implimentati għall-ewwel darba, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-rwol u l-
prerogattivi tal-Parlament;

2. Jenfasizza li n-negozjati twal u ibsin, 
kemm fil-Kunsill u kemm fil-livell 
interistituzzjonali, żvelaw ksur mill-
Kunsill tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-
TFUE li jikkonċernaw il-QFP, li ġew 
implimentati għall-ewwel darba, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-rwol u l-
prerogattivi tal-Parlament;

Or. en



PE516.960v01-00 6/11 AM\1002223MT.doc

MT

Emenda 6
Helga Trüpel
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Iqis li n-negozjati twal u ibsin, kemm 
fil-Kunsill u kemm fil-livell 
interistituzzjonali, u r-riżultati tagħhom ma 
jinvolvux implimentazzjoni sodisfaċenti 
tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-TFUE li 
jikkonċernaw il-QFP, li ġew implimentati 
għall-ewwel darba, b’mod partikolari fir-
rigward tar-rwol u l-prerogattivi tal-
Parlament;

2. Huwa konvint li n-negozjati twal u 
ibsin, kemm fil-Kunsill u kemm fil-livell 
interistituzzjonali, u r-riżultati tagħhom 
jirrappreżentaw implimentazzjoni mhux 
sodisfaċenti tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
tat-TFUE li jikkonċernaw il-QFP, li ġew 
implimentati għall-ewwel darba, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-rwol u l-
prerogattivi tal-Parlament;

Or. en

Emenda 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jiddispjaċih ħafna li ntlaħaq dan il-
ftehim u jiċħad bil-qawwa l-proċedura 
mistura fis-segretezza u mhux 
demokratika li wasslet għall-ftehim 
politiku, mingħajr ma ġew ikkonsultati 
minn qabel il-gruppi politiċi kollha tal-
Parlament Ewropew; jiddispjaċih tal-fatt 
li l-Kunsill Ewropew injora r-rwol u l-
kompetenzi tal-Parlament kif stabbiliti fit-
Trattat ta' Lisbona;

Or. en
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Emenda 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jissottolinja l-falliment tan-negozjati 
mal-Kunsill dwar id-dispożizzjonijiet 
kollha tar-Regolament QFP u dwar il-
Ftehim Interistituzzjonali, li kellhom 
suppost jiggarantixxu li l-Unjoni tingħata 
baġit modern, li jħares 'il quddiem, 
flessibbli u trasparenti, li jkun jista' 
jiżgura tkabbir u impjiegi deċenti u jimla 
d-distakk eżistenti bejn l-impenji politiċi 
tal-UE u r-riżorsi baġitarji;

Or. en

Emenda 9
Helga Trüpel
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill ikkunsidra
l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-
8 ta’ Frar 2013 bħala vinkolanti għan-
negozjati tal-Kunsill; jenfasizza li l-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew kienu 
jinkludu wkoll elementi li jaqgħu taħt il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, bħal 
kriterji għall-allokazzjoni dettaljati, 
pakketti skont programmi jew il-
benefiċjarju, kif ukoll allokazzjonijiet 
finanzjarji diskrezzjonarji li jaġġustaw il-
livell tal-qligħ nazzjonali mill-baġit tal-
Unjoni;

3. Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill jikkunsidra
l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-
8 ta’ Frar 2013 bħala vinkolanti għan-
negozjaturi tal-Kunsill; jenfasizza li l-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
jinkludu wkoll elementi li jaqgħu taħt il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, bħal 
kriterji għall-allokazzjoni dettaljati, 
pakketti skont programmi jew il-
benefiċjarju, kif ukoll allokazzjonijiet 
finanzjarji diskrezzjonarji li jaġġustaw il-
livell tal-qligħ nazzjonali mill-baġit tal-
Unjoni; jinnota li dawn in-negozjati 
wasslu għal sitwazzjoni fejn il-Kunsill 
Ewropew għandu de facto setgħa 
leġiżlattiva, li tmur kontra d-
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dispożizzjonijiet u l-ispirtu tat-Trattat ta' 
Lisbona;

Or. en

Emenda 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill ikkunsidra
l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-
8 ta’ Frar 2013 bħala vinkolanti għan-
negozjati tal-Kunsill; jenfasizza li l-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew kienu 
jinkludu wkoll elementi li jaqgħu taħt il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, bħal 
kriterji għall-allokazzjoni dettaljati, 
pakketti skont programmi jew il-
benefiċjarju, kif ukoll allokazzjonijiet 
finanzjarji diskrezzjonarji li jaġġustaw il-
livell tal-qligħ nazzjonali mill-baġit tal-
Unjoni;

3. Jikkundanna l-fatt li l-Kunsill 
jikkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew tat-8 ta’ Frar 2013 bħala 
vinkolanti għan-negozjaturi tal-Kunsill; 
jenfasizza li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew kienu jinkludu wkoll elementi li 
jaqgħu taħt il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, bħal kriterji għall-allokazzjoni 
dettaljati, pakketti skont programmi jew il-
benefiċjarju, kif ukoll allokazzjonijiet 
finanzjarji diskrezzjonarji li jaġġustaw il-
livell tal-qligħ nazzjonali mill-baġit tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 11
Helga Trüpel
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Huwa fermament determinat li 
jeżerċita bis-sħiħ il-prerogattivi leġiżlattivi 
tiegħu kif stabbiliti fit-Trattat ta' Lisbona;
jiddikjara għal darba oħra li n-negozjati 
dwar l-elementi li jaqgħu taħt il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja ma 
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jistgħux jiġu antiċipati mill-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar 
il-QFP, li għandhom jitqiesu 
sempliċiment bħala rakkomandazzjonijiet 
politiċi lill-Kunsill; iwissi lill-Kunsill dwar 
kull tentattiv li jnaqqas is-setgħa 
leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew, 
speċjalment rigward ir-riformi tal-Politika 
ta' Koeżjoni u tal-Politika Agrikola 
Komuni (PAK);

Or. en

Emenda 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jiddispjaċih, barra minn hekk, li l-
kuntatti u l-laqgħat numerużi li saru matul 
dawn l-aħħar snin bejn id-delegazzjoni 
tiegħu u l-presidenzi suċċessivi tal-Kunsill 
ma kellhom l-ebda impatt fuq l-ispirtu, il-
kalendarju jew il-kontenut tan-negozjati 
jew fuq il-pożizzjoni tal-Kunsill, inkluża l-
ħtieġa li ssir distinzjoni bejn l-aspetti 
leġiżlattivi u dawk baġitarji tal-ftehim tal-
QFP:

4. Jiddeplora bil-qawwi, barra minn hekk, 
il-fatt li l-kuntatti u l-laqgħat numerużi li 
saru matul dawn l-aħħar snin bejn id-
delegazzjoni tiegħu u l-presidenzi 
suċċessivi tal-Kunsill ma kellhom l-ebda 
impatt fuq l-ispirtu, il-kalendarju jew il-
kontenut tan-negozjati jew fuq il-
pożizzjoni tal-Kunsill, inkluża, s'issa, l-
ħtieġa li ssir distinzjoni bejn l-aspetti 
leġiżlattivi u dawk baġitarji tal-ftehim tal-
QFP;

Or. en

Emenda 13
Helga Trüpel
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4 a. Jiddispjaċih ħafna min-nuqqas ta' 
ambizzjoni u min-nuqqas ta' approċċ 
kostruttiv min-naħa tal-Kummissjoni 
Ewropea li ma wettqitx ir-rwol kruċjali 
tagħha fil-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet;

Or. en

Emenda 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Itenni l-ħtieġa li tiżdied it-trasparenza 
u tiġi żgurata proċedura demokratika li 
tippermetti u tiggarantixxi l-preżenza ta' 
rappreżentanti mill-gruppi politiċi kollha 
tal-PE f'kull stadju tan-negozjati; jinsisti 
li l-informazzjoni rilevanti kollha 
għandha tkun għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni fil-livell ta' allokazzjonijiet 
nazzjonali miftiehma skont il-politika ta' 
koeżjoni u dik agrikola, inklużi d-derogi u 
l-allokazzjonijiet speċifiċi għal kull Stat 
Membru; jitlob ukoll l-informazzjoni 
rilevanti kollha, imqassma skont kull Stat 
Membru, dwar l-impatt tad-deċiżjonijiet 
meħuda dwar in-naħa tal-introjtu tal-
QFP;

Or. en

Emenda 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Kumitat għall-Baġits 
tiegħu, b’kooperazzjoni mal-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali, biex iħejji l-
konklużjonijiet meħtieġa u jressaq proposti 
ġodda, fi żmien xieraq qabel il-proposti ta’ 
rieżami / reviżjoni tal-2016, dwar il-
modalitajiet ta’ tali negozjati, sabiex 
jiżgura n-natura demokratika u trasparenti 
tal-proċess tal-baġit kollu kemm hu.

6. Jistieden lill-Kumitat għall-Baġits 
tiegħu, b’kooperazzjoni mal-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali, biex iħejji l-
konklużjonijiet meħtieġa u jressaq proposti 
ġodda, fi żmien xieraq qabel ir-reviżjoni
ta' wara l-elezzjoni tal-2016, dwar il-
modalitajiet ta’ tali negozjati, sabiex 
jiżgura n-natura demokratika u trasparenti 
tal-proċess tal-baġit kollu kemm hu.

Or. en


