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8.6.2010 A7-0165/2 

Emenda  2 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman 
f'isem il-Grupp PSE 
 
Rapport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' śvilupp tal-Millennju: reviŜjoni ta’ nofs it-
terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 2010 
2010/2037(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 6 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex 
jintroduëu miŜuri għall-għajnuna għall-
iŜvilupp u joħorāu skedi multiannwali 
sabiex jintlaħqu l-miri tal-MDGs; jistieden 
lill-Kummissjoni biex tiŜgura li l-
assistenza uffiëjali għall-iŜvilupp (ODA) 
tkun totalment trasparenti, u għalhekk 
jitlobha tippubblika l-ammonti li ntefqu fuq 
l-ODA mill-Istati Membri; 

6. Jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex 
jintroduëu miŜuri legalment vinkolanti 

għall-għajnuna għall-iŜvilupp u joħorāu 
skedi multiannwali sabiex jintlaħqu l-miri 
tal-MDGs; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiŜgura li l-assistenza uffiëjali għall-
iŜvilupp (ODA) tkun totalment trasparenti, 
u għalhekk jitlobha tippubblika l-ammonti 
li ntefqu fuq l-ODA mill-Istati Membri; 

Or. en 
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8.6.2010 A7-0165/3 

Emenda  3 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman 
f'isem il-Grupp PSE 
 
Rapport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' śvilupp tal-Millennju: reviŜjoni ta’ nofs it-
terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 2010 
2010/2037(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 8 a (ādid) 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 8a. Jistieden lill-Istati Membri kollha biex 

jintroduëu ‘miŜata ta’ faqar’ ādida mhux 

obbligatorja għall-klijent fuq prodotti ta’ 

lussu sabiex tiāi ffinanzjata n-nefqa 

għall-MDGs; 

Or. en 
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8.6.2010 A7-0165/4 

Emenda  4 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Corina CreŃu, Thijs Berman 
f'isem il-Grupp PSE 
 
Rapport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' śvilupp tal-Millennju: reviŜjoni ta’ nofs it-
terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 2010 
2010/2037(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 12 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jistieden lill-Istati Membri kollha biex 
jappoāājaw l-inizjattivi tan-NU u jieħdu 
miŜuri biex tiŜdied ir-responsabilità ta’ min 
jislef u ta’ min jissellef fil-kuntest tat-
tranŜazzjonjiet sovrani tad-dejn; 

 

12. Jistieden lill-Istati Membri kollha biex 
jappoāājaw l-inizjattivi tan-NU u jieħdu 
miŜuri biex tiŜdied ir-responsabilità ta’ min 
jislef u ta’ min jissellef fil-kuntest tat-
tranŜazzjonjiet sovrani tad-dejn u biex 
jistabbilixxu mekkaniŜmu għar-

riŜoluzzjoni tad-dejn āust, trasparenti u 

indipendenti; 

 

Or. en 
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Emenda  5 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman 
f'isem il-Grupp PSE 
 
Rapport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' śvilupp tal-Millennju: reviŜjoni ta’ nofs it-
terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 2010 
2010/2037(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 46 a (ādid) 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 46a. Jappoāāja, f'dan il-kuntest, il-

proposta tal-Kummissjoni biex talloka 

mill-ādid finanzjament għall-pajjiŜi li l-

iktar li qiegħdin lura fil-qafas tar-

reviŜjoni ta’ nofs it-terminu 2010 tal-

programmi AKP; 

Or. en 

 
 
 


