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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jirrikonoxxi li minkejja l-

mobilizzazzjoni ta' mezzi baġitarji 

sinifikanti mqassma tul l-2015 u l-2016 

sabiex jiġu indirizzati l-kriżijiet tal-

migrazzjoni u tar-refuġjati, għadha ma 

nstabitx soluzzjoni, kemm internament fi 

ħdan l-Unjoni jew esternament fil-pajjiżi ta' 

oriġini tar-refuġjati; jisħaq, madankollu, li 

m'hemmx biżżejjed mezzi baġitarji u li 

jinħtieġu mezzi finanzjarji addizzjonali 

sostanzjali biex jindirizzaw din il-kriżi, 

peress li ż-żieda fl-għadd ta' refuġjati u 

migranti ma tistax titqies bħala fenomenu 

temporanju; jenfasizza li għandhom 

jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-tul, mhux 

biss fil-proċedura baġitarja annwali, iżda 

anke fir-reviżjoni interim li jmiss tal-QFP; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta pjan 

politiku u finanzjarju fuq perjodu medju u 

twil sabiex jittratta l-kriżi tal-migrazzjoni u 

l-impatt tagħha fuq il-baġit 2017; 

jirrimarka li l-miżuri kollha ffinanzjati 

mill-UE għandhom jitqiesu bħala 

investimenti biex jindirizzaw l-isfidi tar-

refuġjati u l-migrazzjoni; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin 

tal-fenomenu tal-migrazzjoni permezz tat-

titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxien, 

partikolarment permezz ta' edukazzjoni 

aħjar u servizzi mediċi kif ukoll appoġġ 

imsaħħaħ għal investimenti fl-infrastruttura 

fil-pajjiżi tal-oriġini tal-migranti jew pajjiżi 

17. Jirrikonoxxi li minkejja l-

mobilizzazzjoni ta' mezzi baġitarji 

sinifikanti mqassma tul l-2015 u l-2016 

sabiex jiġu indirizzati l-kriżijiet tal-

migrazzjoni u tar-refuġjati, għadha ma 

nstabitx soluzzjoni, kemm internament fi 

ħdan l-Unjoni kif ukoll esternament fil-

pajjiżi ta' oriġini tar-refuġjati; jenfasizza, 

madankollu, li m'hemmx biżżejjed mezzi 

baġitarji u li jinħtieġu mezzi finanzjarji 

addizzjonali sostanzjali biex jindirizzaw 

dawn il-kriżijiet, peress li ż-żieda fl-għadd 

ta' refuġjati u migranti ma tistax titqies 

bħala fenomenu temporanju; jenfasizza li 

għandhom jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-

tul, mhux biss fil-proċedura baġitarja 

annwali, iżda anke fir-reviżjoni interim li 

jmiss tal-QFP; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tippreżenta pjan politiku u finanzjarju fuq 

perjodu medju u twil sabiex jittratta l-kriżi 

tal-migrazzjoni u l-impatt tagħha fuq il-

baġit 2017; jirrimarka li l-miżuri kollha 

ffinanzjati mill-UE għandhom jitqiesu 

bħala investimenti biex jindirizzaw l-isfidi 

tar-refuġjati u l-migrazzjoni; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin 

tal-fenomenu tal-migrazzjoni permezz tat-

titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxien, 

partikolarment permezz ta' edukazzjoni 

aħjar u servizzi mediċi kif ukoll appoġġ 

imsaħħaħ għal investimenti fl-infrastruttura 

fil-pajjiżi tal-oriġini tal-migranti jew pajjiżi 
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fejn dawn l-ewwel ifittxu kenn; jisħaq li l-

finanzjament tal-kriżijiet tal-migrazzjoni u 

tar-refuġjati m'għandux idgħajjef jew 

ixekkel l-implimentazzjoni ta' politiki 

importanti oħra tal-UE; 

fejn dawn l-ewwel ifittxu kenn; jenfasizza 

li l-finanzjament għall-kriżijiet tal-

migrazzjoni u tar-refuġjati m'għandux 

idgħajjef jew ixekkel l-implimentazzjoni ta' 

politiki importanti oħra tal-UE; 

jissottolinja, f'dan ir-rigward, li s-

solidarjetà hija prinċipju fundamentali 

tal-baġit tal-UE; jinsab imħasseb li fir-

rigward tal-kriżi tar-refuġjati, l-Istati 

Membri mhumiex qegħdin juru l-istess 

livell ta' solidarjetà; itenni l-appell tiegħu 

lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta 

dwar il-mod li bih il-baġit tal-UE jista' 

jħajjar lill-Istati Membri jadottaw approċċ 

aktar ibbilanċjat favur is-solidarjetà; 

Or. en 
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18. Jenfasizza l-importanza ta' żieda fil-

finanzjament favur skemi ta' 

risistemazzjoni, proċeduri ta' rilokazzjoni 

u operazzjonijiet ta' ritorn, b'mod 

partikolari taħt il-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, sabiex 

tinkiseb politika Ewropea effettiva dwar l-

asil u l-migrazzjoni filwaqt li tiġi evitata u 

mnaqqsa l-migrazzjoni irregolari; 

jissottolinja l-ħtieġa li jinħolqu 

possibbiltajiet fi ħdan il-baġit tal-UE 

sabiex jiġu żviluppati żoni ta' 

risistemazzjoni u żoni sikuri fil-kontinent 

Afrikan u fil-Lvant Nofsani, 

f'kooperazzjoni mal-Unjoni Afrikana, il-

Lega Għarbija u l-UNHCR; 

imħassar 

Or. en 

 

 


