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9.2.2017 A8-0386/21 

Emenda  21 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

dwar it-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 13a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 

tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali1, 

________________ 

1 Testi adottati, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Emenda  22 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa V 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

V. billi l-istruttura istituzzjonali tal-UEM 

għandha tiġi ttrasformata billi tiġi mibdula 

fi gvern ekonomiku effikaċi u 

demokratiku, bil-Parlament u l-Kunsill 

jaġixxu bħala koleġiżlaturi ugwali, il-

Kummissjoni tissodisfa r-rwol tal-

eżekuttiv, il-parlamenti nazzjonali 

jiskrutinizzaw l-azzjonijiet tal-gvernijiet 

nazzjonali aħjar fil-livell Ewropew, il-

Parlament Ewropew jiskrutinizza t-teħid 

tad-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE, u 

permezz ta' rwol imsaħħaħ tal-Qorti tal-

Ġustizzja; 

V. billi l-istruttura istituzzjonali tal-UEM 

għandha tkun magħmula aktar effikaċi u 

demokratika, bil-Parlament u l-Kunsill 

jaġixxu bħala koleġiżlaturi ugwali, il-

Kummissjoni tissodisfa r-rwol tal-

eżekuttiv, il-parlamenti nazzjonali 

jiskrutinizzaw l-azzjonijiet tal-gvernijiet 

nazzjonali aħjar fil-livell Ewropew, il-

Parlament Ewropew jiskrutinizza t-teħid 

tad-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE, u 

permezz ta' rwol imsaħħaħ tal-Qorti tal-

Ġustizzja; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Emenda  23 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AH 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AH. billi t-tisħiħ tas-suq uniku għandu jkun 

akkumpanjat minn koordinazzjoni fiskali 

mtejba; 

AH. billi t-tisħiħ tas-suq uniku għandu jkun 

akkumpanjat minn koordinazzjoni tat-

tassazzjoni mtejba; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Emenda  24 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AU 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AU. billi l-ftehim iffirmat mill-Kapijiet ta' 

Stat jew ta' Gvern jiddikjara d-dritt ta' 

approfondiment ulterjuri tal-UEM u li r-

Renju Unit biss huwa eżentat minn 

integrazzjoni politika ulterjuri, mingħajr 

preġudizzju għat-Trattat ta' Lisbona u l-

obbligi u d-drittijiet tal-Istati Membri u l-

istituzzjonijiet, inklużi d-drittijiet 

leġiżlattivi kollha tal-Parlament Ewropew 

fuq il-bażi ta' proposta mill-Kummissjoni 

wara r-riżultat tar-referendum; 

imħassar 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Emenda  25 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Huwa tal-opinjoni li s-soluzzjonijiet 

intergovernattivi għandhom ikunu biss 

strument ultima ratio, soġġett għal 

kundizzjonijiet stretti, b'mod partikolari r-

rispett għad-dritt tal-Unjoni, l-objettiv tal-

approfondiment tal-integrazzjoni Ewropea, 

u r-rieda ta' aċċess għall-adeżjoni minn 

Stati Membri mhux parteċipanti, u jemmen 

li dawn għandhom jiġu sostitwiti bi 

proċeduri tal-Unjoni mill-iktar fis 

possibbli, anki f'oqsma fejn mhux l-Istati 

Membri kollha jissodisfaw il-

kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, 

sabiex l-Unjoni tkun tista' twettaq il-

kompiti tagħha fi ħdan qafas istituzzjonali 

uniku; jopponi f'dan il-kuntest il-ħolqien ta' 

istituzzjonijiet ġodda barra mill-qafas tal-

Unjoni, u jkompli jistinka biex l-MES jiġi 

inkorporat fid-dritt tal-Unjoni dment li jkun 

stabbilit skrutinju xieraq fi ħdan il-

Parlament Ewropew, kif ukoll id-

dispożizzjonijiet rilevanti tal-Patt Fiskali, 

kif maħsub fit-TSKG innifsu, abbażi ta' 

valutazzjoni tal-esperjenza bl-

implimentazzjoni tiegħu; 

7. Huwa tal-opinjoni li s-soluzzjonijiet 

intergovernattivi għandhom ikunu biss 

strument ultima ratio, soġġett għal 

kundizzjonijiet stretti, b'mod partikolari r-

rispett għad-dritt tal-Unjoni, l-objettiv tal-

approfondiment tal-integrazzjoni Ewropea, 

u r-rieda ta' aċċess għall-adeżjoni minn 

Stati Membri mhux parteċipanti, u jemmen 

li dawn għandhom jiġu sostitwiti bi 

proċeduri tal-Unjoni mill-iktar fis 

possibbli, anki f'oqsma fejn mhux l-Istati 

Membri kollha jissodisfaw il-

kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, 

sabiex l-Unjoni tkun tista' twettaq il-

kompiti tagħha fi ħdan qafas istituzzjonali 

uniku; jopponi f'dan il-kuntest il-ħolqien ta' 

istituzzjonijiet ġodda barra mill-qafas tal-

Unjoni, u jkompli jistinka biex l-MES jiġi 

inkorporat fid-dritt tal-Unjoni dment li jkun 

hemm responsabbiltà demokratika xierqa, 

kif ukoll id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-

Patt Fiskali, kif maħsub fit-TSKG innifsu, 

abbażi ta' valutazzjoni tal-esperjenza bl-

implimentazzjoni tiegħu; jinsisti li t-teħid 

tad-deċiżjonijiet u l-obbligazzjonijiet 

fiskali ma jridux ikunu separati minn 

xulxin; 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Emenda  26 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jemmen li huwa possibbli li jkun 

hemm fużjoni tal-pożizzjoni tal-President 

tal-Grupp tal-Euro u l-Kummissarju għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, u f'dan 

il-każ, jipproponi li l-President tal-

Kummissjoni jaħtar lil dan il-Kummissarju 

bħala Viċi President tal-Kummissjoni; iqis 

li dan il-Kummissarju għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Finanzjarji - li għandu 
jingħata l-mezzi u l-kapaċitajiet kollha 

meħtieġa biex japplika u jinforza l-qafas ta' 

governanza ekonomika eżistenti, fuq linji 

simili, pereżempju, għar-rwol tal-

Kummissarju għall-Kompetizzjoni - jista' 

jissejjaħ "Ministru tal-Finanzi tal-UE" 

ladarba jiġu stabbiliti kapaċità fiskali u 

Fond Monetarju Ewropew; 

31. Jemmen li huwa possibbli li jkun 

hemm fużjoni tal-pożizzjoni tal-President 

tal-Grupp tal-Euro u l-Kummissarju għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, u f'dan 

il-każ, jipproponi li l-President tal-

Kummissjoni jaħtar lil dan il-Kummissarju 

bħala Viċi President tal-Kummissjoni; iqis 

li dan il-Kummissarju jista', ġaladarba 

jiġu stabbiliti kapaċità fiskali u Fond 

Monetarju Ewropew, jingħata l-mezzi u l-

kapaċitajiet kollha meħtieġa biex japplika u 

jinforza l-qafas ta' governanza ekonomika 

eżistenti u biex jottimizza l-iżvilupp taż-

żona tal-euro b'kooperazzjoni mal-

ministri tal-finanzi tal-Istati Membri taż-

żona tal-euro, kif dettaljat fir-rapport 

dwar kapaċità baġitarja għaż-żona tal-

euro; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Emenda  27 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi modifikat il-

Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn 

il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 

Ewropea sabiex jiġi inkluż obbligu legali 

għall-President tal-Kummissjoni li juża d-

dritt tiegħu/tagħha li jitlob/titlob ir-riżenja 

tal-Ministru tal-Finanzi tal-UE skont l-

Artikolu 17(6) tat-TUE jekk il-Parlament 

Ewropew jiddeċiedi dwar dan 

b'maġġoranza tal-membri komponenti 

tiegħu; 

imħassar 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Emenda  28 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jinsisti fuq l-iżgurar ta' koordinazzjoni 

u rappreżentanza mtejba tal-UE/taż-żona 

tal-euro fi ħdan il-Fond Monetarju 

Internazzjonali (FMI), il-Bank Dinji u 

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 

oħrajn, u jindika li l-Artikolu 138(2) tat-

TFUE jipprovdi bażi ġuridika għall-

adozzjoni ta' miżuri li jiżguraw 

rappreżentanza unifikata tal-UE/taż-żona 

tal-euro fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-

konferenzi finanzjarji internazzjonali; 

40. Jinsisti fuq l-iżgurar ta' koordinazzjoni 

u, fejn possibbli, rappreżentanza mtejba 

tal-UE/taż-żona tal-euro fi ħdan l-

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali , 

u jindika li l-Artikolu 138(2) tat-TFUE 

jipprovdi bażi ġuridika għall-adozzjoni ta' 

miżuri li jiżguraw rappreżentanza unifikata 

tal-UE/taż-żona tal-euro fi ħdan l-

istituzzjonijiet u l-konferenzi 

internazzjonali; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Emenda  29 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 53 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Jappella għal aktar riformi 

istituzzjonali sabiex l-UEM tiġi pprovduta 

bi gvern ekonomiku demokratiku u 

effettiv b'kapaċitajiet imtejba u li jkun 

integrat fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni, 

fejn il-Kummissjoni taġixxi bħala l-entità 

eżekuttiva u l-Parlament u l-Kunsill 

jaġixxu bħala koleġiżlaturi; 

53. Jappella għal aktar riformi 

istituzzjonali sabiex jagħmlu l-UEM aktar 

effettiva u demokratika b'kapaċitajiet 

imtejba biex tiġi integrata fil-qafas 

istituzzjonali tal-Unjoni, fejn il-

Kummissjoni taġixxi bħala l-entità 

eżekuttiva u l-Parlament u l-Kunsill 

jaġixxu bħala koleġiżlaturi; 

Or. en 



 

AM\1117454MT.docx  PE598.463v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.2.2017 A8-0386/30 

Emenda  30 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 58 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

58. Jappella għall-ħolqien ta' qafas għal 

proċedura awtomatika sovrana ordinata 

għar-rikonċiljazzjoni tal-Artikolu 125 tat-

TFUE mal-istrumenti ta' stabilizzazzjoni 

eżistenti bħall-MES; 

imħassar 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Emenda  31 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Ifakkar li mekkaniżmi tad-djalogu 

ekonomiku li diġà jeżistu, b'mod 

partikolari permezz tal-ħolqien tad-

"djalogu ekonomiku" fil-qafas tal-

leġiżlazzjoni "six-pack" u "two-pack"; iqis 

li din hi għodda effettiva biex il-Parlament 

ikun jista' jingħata rwol aktar sostanzjali 

fin-negozjati li jsiru fil-qafas tas-Semestru 

Ewropew sabiex jissaħħaħ id-djalogu bejn 

il-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni u 

l-Grupp tal-Euro, u jipproponi l-

formalizzazzjoni tar-rwol ta' skrutinju tal-

Parlament fis-Semestru Ewropew permezz 

ta' ftehim interistituzzjonali (FII); 

jenfasizza li l-leġittimità demokratika tal-

proċess tas-Semestru tissaħħaħ permezz 

tal-FII, li għandu jippermetti d-

definizzjoni ta' Linji Gwida Ġenerali 

għall-Politiki Ekonomiċi u l-Linji Gwida 

dwar l-Impjiegi mill-Parlament u mill-

Kunsill, biex b'hekk tipprovdi għal 

skrutinju parlamentari sinifikanti u 

regolari tal-proċess; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, li l-Kummissjoni tista' timpenja 

ruħha li tibgħat l-abbozzi ta' 

rakkomandazzjonijiet dwar is-Semestru 

Ewropew lill-Parlament qabel l-adozzjoni 

tagħhom; iqis, barra minn hekk, li fil-

61. Ifakkar li mekkaniżmi tad-djalogu 

ekonomiku li diġà jeżistu, b'mod 

partikolari permezz tal-ħolqien tad-

"djalogu ekonomiku" fil-qafas tal-

leġiżlazzjoni "six-pack" u "two-pack"; iqis 

li din hi għodda effettiva biex il-Parlament 

ikun jista' jingħata rwol aktar sostanzjali 

fil-qafas tas-Semestru Ewropew sabiex 

jissaħħaħ id-djalogu bejn il-Parlament, il-

Kunsill, il-Kummissjoni u l-Grupp tal-

Euro, u jipproponi l-formalizzazzjoni tar-

rwol ta' skrutinju tal-Parlament fis-

Semestru Ewropew permezz ta' ftehim 

interistituzzjonali (FII), bħalma talab il-

Parlament f'diversi okkażjonijiet; barra 

minn hekk, jilqa' u jinkoraġġixxi l-

involviment tal-parlamenti nazzjonali fil-

livell nazzjonali u l-kooperazzjoni bejn il-

parlamenti nazzjonali u l-Parlament 

Ewropew fil-qafas tas-Semestru Ewropew 

u l-governanza ekonomika b'mod aktar 

ġenerali, pereżempju permezz tal-"Ġimgħa 

Parlamentari Ewropea" u l-"Konferenza 

dwar l-Artikolu 13"; iqis, barra minn hekk, 

li jista' jittejjeb l-involviment ta' sħab 

soċjali fil-proċess tas-Semestru Ewropew; 
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prinċipju mhuwiex meħtieġ li l-

informazzjoni dwar in-negozjati u l-

monitoraġġ ta' programmi ta' 

aġġustament makroekonomiku tiġi 

ttrattata bħala kunfidenzjali; barra minn 

hekk, jilqa' u jinkoraġġixxi l-involviment 

tal-parlamenti nazzjonali fil-livell 

nazzjonali u l-kooperazzjoni bejn il-

parlamenti nazzjonali u l-Parlament 

Ewropew fil-qafas tas-Semestru Ewropew 

u l-governanza ekonomika b'mod aktar 

ġenerali, pereżempju permezz tal-"Ġimgħa 

Parlamentari Ewropea" u l-"Konferenza 

dwar l-Artikolu 13"; iqis, barra minn hekk, 

li jista' jittejjeb l-involviment ta' sħab 

soċjali fil-proċess tas-Semestru Ewropew; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Emenda  32 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Iqis li huwa neċessarju li ssir 

valutazzjoni ġenerali tas-sitwazzjonijiet u 

l-prospetti baġitarji fl-UE u fiż-żona tal-

euro b'mod ġenerali, tal-Istati Membri 

individwali fiż-żona tal-euro u tal-membri 

kollha tal-patt fiskali, qabel jitlaqqa' l-

Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, filwaqt li 

jiġi żgurat li huma l-Istati Membri 

individwali li huma obbligati 

jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-

leġiżlazzjoni "6-pack" u "2-pack"; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\1117454MT.docx  PE598.463v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.2.2017 A8-0386/33 

Emenda  33 

Mercedes Bresso 

f'isem il-Grupp S&D 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona 

2014/2249(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jistenna b'interess ir-rapport tal-

Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji; jixtieq jerġa' lura għat-test u l-

ispirtu tat-Trattati u jibdel is-sistema 

attwali bbażata fuq il-kontribuzzjonijiet 

mill-Introjtu Nazzjonali Gross (ING) għal 

waħda bbażata fuq ir-riżorsi proprji reali 

għall-UE u, eventwalment, baġit taż-żona 

tal-euro, li għalihom teżisti firxa sħiħa ta' 

ideat, bħal riforma tat-Taxxa fuq il-Valur 

Miżjud (VAT), Taxxa fuq it-

Tranżazzjonijiet Finanzjarji (TTF), taxxa 

fuq il-karbonju, sehem ta' Bażi Komuni 

Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva, taxxa 

Ewropea fuq il-ġid, u dħul minn sorsi 

oħrajn bħall-Iskema għall-Iskambju ta' 

Kwoti ta' Emissjonijiet jew il-profitti tal-

BĊE; 

65. Jilqa' r-rapport tal-Grupp ta' Livell 

Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji; jixtieq jerġa' 

lura għat-test u l-ispirtu tat-Trattati u jibdel 

is-sistema attwali bbażata fuq il-

kontribuzzjonijiet mill-Introjtu Nazzjonali 

Gross (ING) għal waħda bbażata fuq ir-

riżorsi proprji reali għall-UE u, 

eventwalment, baġit taż-żona tal-euro, li 

għalihom teżisti firxa sħiħa ta' ideat; 

Or. en 
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Lisbona 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 67 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

67. Jipproponi l-introduzzjoni ta' baġit 

taż-żona tal-euro bi dħul li joriġina mill-

Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-

euro u li, skont l-Artikolu 21 tar-

Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012, ikun assenjat għall-infiq li 

jista' jintuża biss fi Stat Membru li l-

munita tiegħu hija l-euro; iqis li tali dħul 

jeħtieġ l-introduzzjoni ta' "riżorsa 

proprja" ġdida ffinanzjata mill-Istati 

Membri li l-munita tagħhom hija l-euro; 

ifakkar li d-dħul assenjat skont l-

Artikolu 21 tar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 mhux kopert mir-

Regolament QFP jew il-limiti massimi 

stabbiliti minnu; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jieħu nota tad-diversi proposti għall-

istabbiliment ta' kapaċità baġitarja fiż-żona 

tal-euro; Jindika li dawn il-proposti 

jassenjaw funzjonijiet differenti għal tali 

kapaċità u jista' jkollhom disinji differenti 

(eż. Strument ta' konverġenza li jipprovdi 

appoġġ kundizzjonali għal riformi 

strutturali jew mekkaniżmu ta' 

assorbiment tax-xokkijiet); ifakkar li l-

Parlament insista li din il-kapaċità għandha 

tiġi żviluppata fi ħdan il-qafas tal-UE; 

71. Jieħu nota tad-diversi proposti għall-

istabbiliment ta' kapaċità baġitarja fiż-żona 

tal-euro; Jindika li dawn il-proposti 

jassenjaw funzjonijiet differenti għal tali 

kapaċità u jista' jkollhom disinji differenti; 

ifakkar li l-Parlament insista li din il-

kapaċità għandha tiġi żviluppata fi ħdan il-

qafas tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Ifakkar fil-ħolqien tal-Awtoritajiet 

Superviżorji Ewropej u l-Unjoni 

Bankarja; jitlob biex issir ħidma ulterjuri 

dwar il-kwistjoni tad-dejn sovran u li 

tkompli tiżdied ir-reżiljenza tal-UEM meta 

tiffaċċja xokkijiet ekonomiċi u mġiba 

spekulattiva fis-swieq tal-bonds sovrani; 

jitlob għall-adozzjoni ta' politiki mfassla 

biex jassorbu x-xokkijiet asimetriċi u 

jippromwovu l-konverġenza fost l-Istati 

Membri filwaqt li jipprevjenu 

trasferimenti fiskali permanenti, 

f'konformità mal-Artikoli 125 u 136(3) 

tat-TFUE; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Itenni li hu favur l-integrazzjoni tal-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità fil-

qafas legali tal-Unjoni sakemm jiġi 

stabbilit skrutinju xieraq fi ħdan il-

Parlament Ewropew;  

74. Itenni li hu favur l-integrazzjoni tal-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità fil-

qafas legali tal-Unjoni sakemm ikun hemm 

responsabbiltà demokratika xierqa;  

Or. en 
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Paragrafu 95 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

95. Jenfasizza li d-drittijiet tal-ħaddiema, 

partikolarment meta jeżerċitaw id-dritt 

tagħhom tal-mobilità, għandhom jiġu 

garantiti, flimkien mad-drittijiet soċjali 

tagħhom, filwaqt li jsir użu sħiħ mill-

istrumenti legali rilevanti previsti fit-

Titoli IV, IX u X u skont il-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-UE, sabiex tiġi 

żgurata bażi soċjali stabbli għall-Unjoni; 

jindika f'dan il-kuntest b'mod partikolari d-

drittijiet li jinstabu fid-

Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-

ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-

familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 

liberament fit-territorju tal-Istati Membri; 

95. Jenfasizza li d-drittijiet tal-ħaddiema, 

partikolarment meta jeżerċitaw id-dritt 

tagħhom tal-mobilità, għandhom jiġu 

garantiti, flimkien mad-drittijiet soċjali 

tagħhom, filwaqt li jsir użu sħiħ mill-

istrumenti legali rilevanti previsti fit-

Titoli IV, IX u X u skont il-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-UE, sabiex tiġi 

żgurata bażi soċjali stabbli għall-Unjoni; 

jindika f'dan il-kuntest b'mod partikolari d-

drittijiet li jinstabu fid-

Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-

ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-

familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 

liberament fit-territorju tal-Istati Membri u 

r-Regolament (UE) Nru 492/2011 dwar il-

moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-

Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

97. Jindika l-importanza tal-promozzjoni 

tal-idea ta' paga minima determinata minn 

kull Stat Membru, u l-esplorazzjoni tal-

għażliet għal skema ta' benefiċċju minimu 

tal-qgħad, li jkunu jeħtieġu l-eżistenza ta' 

regoli u kundizzjonijiet komuni għal suq 

tax-xogħol tal-UE, u jissuġġerixxi li, skont 

id-dispożizzjonijiet tat-Trattat attwali, 

"Direttiva dwar il-Mobilità tal-

Ħaddiema" tista' tiġi adottata sabiex 

jitnaqqsu l-ostakoli li għadhom jeżistu 

għall-impjegati; 

97. Jindika l-importanza tal-promozzjoni 

tal-idea ta' paga minima determinata minn 

kull Stat Membru, josserva li l-

esplorazzjoni tal-għażliet għal skema ta' 

benefiċċju minimu tal-qgħad tirrikjedi l-

eżistenza ta' regoli u kundizzjonijiet 

komuni għal suq tax-xogħol tal-UE, u 

jissuġġerixxi li, skont id-dispożizzjonijiet 

tat-Trattat attwali, proposta leġiżlattiva 

tista' tiġi adottata sabiex jitnaqqsu l-

ostakoli li għadhom jeżistu għall-impjegati; 

Or. en 

 

 


