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Emenda 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea 
biex tippubblika l-Komunikazzjoni li 
ħabbret dwar il-finanzjament futur ta’ 
Natura 2000 malajr kemm jista’ jkun u fi 
kwalunkwe eventwalità matul is-sena 
2010 sabiex dan l-aspett ikun jista’ jiġi 
eżaminat flimkien mal-istrateġija dwar il-
bijodiversità sal-2020; 

Or. en

Emenda 2
Pascale Gruny

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jagħti bħala eżempji petizzjonijiet 
importanti li ntlaqgħu, iżda s'issa l-
Kumitat ma rnexxilux jikseb il-qbil tal-
Kummissjoni biex tinforza b'mod korrett 
l-applikazzjoni tad-Direttivi tal-UE; il-
Pipeline tal-Gass tal-Baħar Baltiku -
Nordstream li dwaru l-Parlament adotta 
rapport importanti dwar l-impatt 
potenzjali fuq l-ambjent u l-ekosistemi 
fraġli; l-impatt ambjentali tal-
urbanizzazzjoni enormi fi Spanja u l-
konsegwenzi tagħha fuq l-ambjent 
f'reġjuni mal-kosta u insulari;  l-impatt 
potenzjali ta' proġetti kbar ta' 
infrastruttura ppjanati fil-wied tal-Loire fi 
Franza;

imħassar

Or. fr
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Emenda 3
Angelika Werthmann

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jappella għat-tisħiħ tad-Direttiva dwar 
il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali u għal 
interpretazzjoni ħafna aktar rigoruża tal-
objettivi tagħha u jinnota pereżempju, li 
skont it-termini ta' din id-Direttiva, l-
iżviluppaturi ta' proġetti kbar ta' 
infrastruttura jwettqu valutazzjoni tal-
impatt ambjenti b'mod li spiss ikun nieqes 
mill-oġġettività u ma jqisx it-tħassib tal-
komunitajiet lokali u tar-rappreżentanti 
eletti tagħhom huma u jippruvaw 
jiddefendu l-bijodiversità; jixraq li tiġi 
kkunsidrata sistema komuni Ewropea ta' 
akkreditament ta' esperti;

8. Jappella għat-tisħiħ tad-Direttiva dwar 
il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali u għal 
interpretazzjoni ħafna aktar rigoruża tal-
objettivi tagħha u jinnota pereżempju, li 
skont it-termini ta' din id-Direttiva, l-
iżviluppaturi ta' proġetti kbar ta' 
infrastruttura jwettqu valutazzjoni tal-
impatt ambjenti b'mod li spiss ikun nieqes 
mill-oġġettività u ma jqisx it-tħassib tal-
komunitajiet lokali u tar-rappreżentanti 
eletti tagħhom huma u jippruvaw 
jiddefendu l-bijodiversità; sistema komuni 
Ewropea ta' akkreditament ta' esperti hija 
meħieġa;

Or. de

Emenda 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Iħeġġeġ lill-Kumitat għall-Ambjent 
biex jieħu nota tal-konklużjonijiet tal-
esperti indipendenti fir-riċerka mwettqa 
dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-
ħabitats, fuq talba tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, partikolarment fir-rigward 
tan-nuqqas ta' miżuri ta' kumpens, tan-
nuqqas ta' verifika ta' tali miżuri u tal-fatt 
li, f'każ li jsiru, isiru tard wisq; kif ukoll 
tal-proposti u r-rakkomandazzjonijiet l-
oħra li jinsabu f'dan ir-rapport;

10. Iħeġġeġ lill-Kumitat għall-Ambjent 
biex jieħu nota tal-konklużjonijiet tal-
esperti indipendenti fir-riċerka mwettqa 
dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-
ħabitats, fuq talba tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, partikolarment fir-rigward 
tan-nuqqas ta’ studju dwar l-alternattivi 
għall-proġetti u tal-effetti kumulattivi 
tagħhom, kif ukoll ġestjoni inadegwata 
tas-sit u, meta jiġi deċiż dwar il-miżuri ta’
kumpens, fir-rigward tan-nuqqas ta' 
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verifika ta' tali miżuri u tal-fatt li, f'każ li 
jsiru, isiru tard wisq, kif ukoll tal-proposti 
u r-rakkomandazzjonijiet l-oħra li jinsabu 
f'dan ir-rapport;

Or. en

Emenda 5
Angelika Werthmann

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12. Iqis li l-oneru għandu jitqiegħed iktar 
ta' spiss fuq l-awtoritajiet politiċi tal-Istati 
Membri biex juru kif biħsiebhom 
jippreservaw l-ambjent u l-bijodiversità 
tiegħu meta tiġihom f'moħħhom li 
jiżviluppaw infrastruttura ġdida, pjuttost 
milli fuq iċ-ċittadini li, permezz tal-
petizzjonijiet tagħhom, jappellaw għall-
ħarsien ta' drittijiethom skont id-Direttivi;

12. Iqis li l-oneru għandu jitqiegħed fuq l-
awtoritajiet politiċi tal-Istati Membri biex 
juru kif biħsiebhom jippreservaw l-ambjent 
u l-bijodiversità tiegħu meta tiġihom 
f'moħħhom li jiżviluppaw infrastruttura 
ġdida, pjuttost milli fuq iċ-ċittadini li, 
permezz tal-petizzjonijiet tagħhom, 
jappellaw għall-ħarsien ta' drittijiethom 
skont id-Direttivi;

Or. de

Emenda 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella biex issir valutazzjoni tal-
impatt serja tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti, li tibda bil-valutazzjoni tal-
impatt ambjentali, id-Direttivi dwar il-
ħabitats u dwar l-għasafar, u għandhom 
jiġu proposti linji gwida aktar rigorużi biex 
jiggarantixxu l-implimentazzjoni korretta 
ta' dawn id-Direttivi, abbażi tar-
rakkomandazzjonijiet tal-kumitat 

13. Jappella biex isir sforz sabiex il-
bijodiversità tiġi integrata fl-oqsma kollha 
relevanti tal-politiki tal-UE, b’mod 
partikolari fil-kuntest tar-riforma tal-
politika komuni għas-sajd, il-politika 
agrikola komuni u l-prospettivi finanzjarji 
tal-UE; iqis li d-Direttivi dwar il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali, dwar 
il-valutazzjoni ambjentali strateġika u
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kompetenti tal-Parlament li miegħu se 
jaħdem bi ħġaru l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet biex jiġi żgurat li t-tħassib 
taċ-ċittadini jkun rifless aħjar fl-azzjoni 
ambjentali tal-futur;

dwar il-ħabitats u l-għasafar jeħtieġu linji 
gwida aktar rigorużi biex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta ta' dawn id-
Direttivi, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-kumitat kompetenti tal-Parlament li 
miegħu se jaħdem bi ħġaru l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet biex jiġi żgurat li t-
tħassib taċ-ċittadini jkun rifless aħjar fl-
azzjoni ambjentali tal-futur;

Or. en


