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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Ifakkar fir-regoli riveduti tar-
Regolament (KE) Nru 546/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Āunju 2009 li jemendaw ir-Regolament 
(KE) Nru 1927/2006 dwar it-twaqqif tal-
Fond Ewropew ta' Aāāustament għall-
Globalizzazzjoni, għall-benefiëëju tal-
ħaddiema li jsofru mill-konsegwenzi ta' 
bidliet strutturali ewlenin fit-tendenzi tal-
kummerë dinji, biex dawn jiāu megħjuna 
fir-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol; jenfasizza l-ħtieāa li jkun hemm 
eŜami bir-reqqa tal-EGF fir-revizjoni ta' 
nofs it-terminu; 

9. Ifakkar fir-regoli riveduti tar-
Regolament (KE) Nru 546/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Āunju 2009 li jemendaw ir-Regolament 
(KE) Nru 1927/2006 dwar it-twaqqif tal-
Fond Ewropew ta' Aāāustament għall-
Globalizzazzjoni, għall-benefiëëju tal-
ħaddiema li jsofru mill-konsegwenzi ta' 
bidliet strutturali ewlenin fit-tendenzi tal-
kummerë dinji, biex dawn jiāu megħjuna 
fir-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol; ifakkar li r-reviŜjoni msemmija 

hawn fuq immirat li twessa' l-

applikazzjoni tal-fond biex jitqiesu l-effetti 

tal-kriŜi ekonomika attwali; jenfasizza l-
ħtieāa li jkun hemm eŜami bir-reqqa tal-
EGF fir-revizjoni ta' nofs it-terminu; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Jenfasizza l-prijorità li ngħatat mill-
kumitat kompetenti tiegħu sabiex il-
produtturi tal-ħalib jiāu megħjuna; huwa 
deëiŜ li jagħti messaāā ëar lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill billi jipproponi 
ammont ta’ EUR 300 miljun għall-ħolqien 
ta’ Fond tal-Produtturi tal-Ħalib; iħeāāeā 
lill-Kummissjoni sabiex taddotta din it-
talba meta tkun qed tressaq l-Ittra ta' 
Emenda Nru 2 tagħha; 

18. Jenfasizza l-prijorità li ngħatat mill-
kumitat kompetenti tiegħu sabiex il-
produtturi tal-ħalib jiāu megħjuna; huwa 
deëiŜ li jagħti messaāā ëar lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill billi jipproponi 
ammont ta’ EUR 600 miljun għall-ħolqien 
ta’ Fond tal-Produtturi tal-Ħalib; iħeāāeā 
lill-Kummissjoni sabiex tadotta din it-talba 
meta tkun qed tressaq l-Ittra ta' Emenda 
Nru 2 tagħha; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

31. Jibqa' jibbaŜa fuq l-appoāā għall-
proëess ta' paëi fil-Palestina u l-ħtiāijiet ta' 
rikostruzzjoni fil-Medda ta' Gaza; jistieden 
lill-Kummissjoni sabiex tgħid x'miŜuri 
ħadet sabiex tnaqqas kemm jista' jkun ir-

riskju li l-proāetti u l-programmi 

ffinanzjati taħt din il-linja baāitarja 

jintuŜaw għal atti terroristiëi jew minn 

organizzazzjonijiet terroristiëi, jew jiāu 

mgħoddija lilhom, jew għal burokrazija 

ineffiëjenti, u sabiex tispeëifika jekk parti 
mill-għajnuna hijiex intiŜa għall-bini mill-
ādid ta' bini jew infrastruttura li qabel 
kienu āew iffinanzjai mill-Unjoni jew mill-
Istati Membri tagħha u māarrfa minn 
azzjoni militari; 

31. Jibqa' jibbaŜa fuq l-appoāā għall-
proëess ta' paëi fil-Palestina u Ŝieda fl-
appoāā għall-Awtorità Palestinjana fir-

rigward tal-bini tal-istituzzjonijiet fil-

prospettiva tal-Istat Palestinjan tal-futur 

kif ukoll biex jiāu sodisfatti l-ħtiāijiet 
umanitarji u ta' rikostruzzjoni fil-Medda 
ta' GaŜa;  jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tibqa' tikkomunika x'miŜuri ħadet sabiex 
tiggarantixxi li dan il-finanzjament ma 

jiāix devjat mill-mira oriāinali tiegħu u 
sabiex tispeëifika jekk parti mill-għajnuna 
hijiex intiŜa għall-bini mill-ādid ta' bini 
jew infrastruttura li qabel kienu āew 
iffinanzjai mill-Unjoni jew mill-Istati 
Membri tagħha u māarrfa minn azzjoni 
militari; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

38. Iqis dawn il-proāetti bħala għodda 
indispensabbli għall-Parlament sabiex 
jagħti bidu għal politiki āodda għaë-
ëittadini Ewropej; jiddispjaëih li, għall-
biëëa l-kbira tal-proāetti pilota u tal-
azzjonijiet ta’ tħejjija li għaddejjin 
bħalissa, il-Kummissjoni inkludiet biss 
approprjazzjonijiet ta’ ħlas, li jfisser li 
mhu se jingħata ebda segwitu; analizza 
sensiela ta' proposti interessanti, li uħud 
minnhom biss setgħu jiddaħħlu fil-baāit 
2010 minħabba l-limitazzjonijiet tal-livelli 
massimi tal-Ftehima Interistituzzjonali u 
tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali; 

38. Iqis dawn il-proāetti bħala għodda 
indispensabbli għall-Parlament sabiex 
jagħti bidu għal politiki āodda għaë-
ëittadini Ewropej; jinnota li għall-proāetti 
pilota u għall-azzjonijiet preparatorji 
kollha għajr għal erbgħa li l-Kummissjoni 

inkludiet biss approprjazzjonijiet għall-
ħlasijiet, fatt li ppermetta lill-Parlament 

jikkontrolla bis-sħiħ jekk kienx meħtieā 

segwitu jew le u jekk għandhiex issir 
votazzjoni għal impenji āodda jew le; 

barra minn hekk analizza sensiela ta’ 
proposti interessanti, li wħud minnhom biss 
setgħu jiddaħħlu fil-baāit 2010 minħabba l-
limitazzjonijiet tal-livelli massimi tal-
Ftehima Interistituzzjonali u tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

24. Ifakkar li l-persentaāā baxx ta’ nies li 
vvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej wera għal 
darb’oħra li l-politika dwar l-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni trid titjieb fil-baāit 
2010; jirrikonoxxi li dan jirrapreŜenta 
sfida komuni għall-Kummissjoni, l-Unjoni 
Ewropea u l-Parlament bħala parti 
neëessarja tal-proëess demokratiku; 
għaldaqstant ressaq diversi emendi li 

għandhom l-għan li jwarrbu f’riserva 

parti mill-approprjazzzjonijiet maħsuba 

għall-politika dwar l-informazzjoni u l-

komunikazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni sabiex tippreŜenta lill-

Parlament il-pjanijiet tagħha dwar kif se 

timplimenta l-konkluŜjonijiet tal-Grupp 

Interistituzzjonali ta’ Informazzjoni (IGI); 

24. Ifakkar li l-persentaāā baxx ta’ nies li 
vvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej wera għal 
darb’oħra li l-politika dwar l-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni trid titjieb fil-baāit 
2010; jirrikonoxxi li dan jirrappreŜenta 
sfida komuni għall-Kummissjoni, l-Unjoni 
Ewropea u l-Parlament bħala parti 
neëessarja tal-proëess demokratiku; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

26. Iddeëieda li Ŝ-Ŝieda fil-linja baāitarja 
dwar il-bidla fil-klima fil-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw jpoāāiha fir-riserva, sakemm 

joħorāu l-konkluŜjonijiet tal-Konferenza 

dwar il-Bidla fil-Klima f’Kopenħagen; 
jenfasizza madankollu l-bŜonn ta' strument 
finanzjarju ādid sabiex jgħin lill-pajjiŜi li 
qegħdin jiŜviluppaw jaffrontaw l-effetti tal-
bidla fil-klima sabiex l-Istrument għall-
Koperazzjoni fl-IŜvilupp (DCI)fil-futur 
ikun jista' jwettaq il-kompiti li āew 
assenjati lilu oriāinarjament; 

26. Jenfasizza l-bŜonn ta' strument 
finanzjarju ādid sabiex jgħin lill-pajjiŜi li 
qegħdin jiŜviluppaw jaffrontaw l-effetti tal-
bidla fil-klima sabiex l-Istrument għall-
Koperazzjoni fl-IŜvilupp (DCI) fil-futur 
ikun jista' jwettaq il-kompiti li āew 
assenjati lilu oriāinarjament; 
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