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Joachim Zeller 

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 333a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 333a. Itenni l-appelli preċedenti tiegħu 

lill-Kummissjoni biex tiżgura l-

implimentazzjoni sħiħa tal-fondi allokati 

għall-Programm 'Drittijiet, Ugwaljanza u 

Ċittadinanza', u jħeġġiġha tieħu passi 

immedjati biex iżżid il-finanzjament għall-

promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-

ġeneri; jinnota li l-implimentazzjoni sħiħa 

tal-baġit 2015 tiġi ddikjarata bl-użu tal-

impenji globali, u ma tippermettix 

valutazzjoni ċara tal-użu tal-fondi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 333b. Jappella lill-Kummissjoni 

Ewropea biex, meta tkun qed tħejji l-

programm ta' ħidma annwali, tosserva 

distribuzzjoni xierqa u ġusta tal-appoġġ 

finanzjarju bejn l-oqsma differenti koperti 

mill-objettivi speċifiċi tal-Programm 

'Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza', 

waqt li tqis il-livell ta' finanzjament li diġà 

ġie allokat fil-perjodu ta' 

programmazzjoni preċedenti għall-2007–

2013; jiddeplora t-tnaqqis fil-fondi 

disponibbli għall-objettiv speċifiku tal-

programm Daphne; jinnota li l-

approprjazzjonijiet baġitarji f'impenji 

għall-programm Daphne kienu ta' 

EUR 18-il miljun fl-2013, 

EUR 19,5 miljun fl-2012 u aktar minn 

EUR 20 miljun fl-2011, waqt li fl-2016 il-

programm ta' ħidma 'Drittijiet, 

Ugwaljanza u Ċittadinanza' ppreveda 

kemxejn aktar minn EUR 14-il miljun 

għal dak l-objettiv; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 333c. Jappella lill-Qorti biex, fir-rapport 

annwali u r-rapporti speċjali tagħha, 

bħala parti mill-awditjar tal-prestazzjoni, 

tagħti aktar attenzjoni lill-prinċipju 

Ugwaljanza, Ekwità u Ekoloġija apparti t-

trittiku klassiku (Ekonomija, Effiċjenza u 

Effikaċja) u, fejn ikun xieraq, tinkludi 

analiżi diżaggregata skont il-ġeneru 

rigward l-ilħuq tal-objettivi attwali inklużi 

fl-Istrateġija UE 2020 fir-rapporti 

annwali li jivvalutaw l-eżekuzzjoni tal-

baġit tal-Unjoni. 

Or. en 

 

 


