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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

Iqis li, bħal kull settur ieħor ekonomiku, is-

settur marittimu għandu bħala kwstjoni ta' 

prinëipju jiāi rregolat skont ir-regoli tal-

għajnuna statali, għalkemm l-għajnuna 

statali tista' tkun permessa 

eëëezzjonalment għal kaŜijiet speëifiëi 

sakemm din tingħata fuq baŜi temporanja u 

b'mod trasparenti u li jkun jista' 

jinftiehem; 

Iqis li, bħal kull settur ieħor tat-trasport, is-

settur marittimu jmissu bħala kwistjoni ta' 

prinëipju ma jingħatax għajnuna mill-

istat, għalkemm l-għajnuna mill-istat tista' 

tkun permessa eëëezzjonalment għal 

kaŜijiet speëifiëi sakemm din tingħata fuq 

baŜi temporanja u b'mod ëar u trasparenti; 

Or. en 



 

AM\812775MT.doc 2/3 PE439.743v01-00 

 MT 

 

13.4.2010 A7-0114/3 

Emenda  3 

Peter van Dalen 

f’isem il-Grupp ECR  

 

Rapport A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

L-iskopijiet strateāiëi u r-rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE 

sal-2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

Jenfasizza li l-baħħara minn pajjiŜi terzi 

għandhom jikkonformaw ma' rekwiŜiti 

sodisfaëenti ta' taħriā f'konformità mal-

Konvenzjoni STCW u jistieden lis-sidien 

tal-bastimenti u lill-ispettorati nazzjonali 

biex dan jiggarantixxuh u jinfurzawh, fejn 

ikun meħtieā bl-assistenza tal-Aāenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA); 

itenni t-talba tiegħu għal ratifika rapida 

mill-Istati Membri tal-Konvenzjoni tax-

Xogħol Marittimu tal-2006 tal-ILO u 

adozzjoni bikrija tal-proposta tal-

Kummissjoni, fuq il-baŜi tal-ftehim 

industrijali, biex jiāu inkorporati elementi 

ewlenin tal-Konvenzjoni fil-liāi tal-UE; 

Jenfasizza li l-baħħara minn pajjiŜi terzi 

għandhom jikkonformaw ma' rekwiŜiti 

sodisfaëenti ta' taħriā f'konformità mal-

Konvenzjoni STCW u jistieden lis-sidien 

tal-bastimenti u lill-ispettorati nazzjonali 

biex dan jiggarantixxuh u jinfurzawh, fejn 

ikun meħtieā bl-assistenza tal-Aāenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA); 

itenni t-talba tiegħu għal ratifika rapida 

mill-Istati Membri tal-Konvenzjoni tax-

Xogħol Marittimu tal-2006 tal-ILO; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

Jistieden lill-Istati Membri biex 

jinkoraāāixxu l-uŜu tal-baħħara tal-UE 

fil-flotti tagħhom u biex joħolqu biŜŜejjed 

faëilitajiet biex jipprevjenu l-migrazzjoni 

tal-baħħara 'l barra mill-Unjoni; 

imħassar 

Or. en 

 

 

 


