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Joachim Zeller 

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

2016/2151(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jiddeplora l-fatt li l-lista tal-

proġetti magħżula biex jirċievu 

finanzjament taħt il-FEIS tinkludi 

installazzjonijiet infrastrutturali b'impatt 

ambjentali serju u addizzjonalità dubjuża, 

bħall-bijoraffineriji, l-impjanti għall-

produzzjoni tal-azzar, il-faċilitajiet ta' 

rigassifikazzjoni u ta' ħżin tal-gass u l-

awtostradi; jikkritika l-fatt li, f'ħafna 

każijiet, il-BEI naqas milli jieħu azzjoni 

rigward ir-rapporti li saru mill-

awtoritajiet lokali, il-komunitajiet tal-

partijiet ikkonċernati u l-gruppi tas-

soċjetà ċivili dwar il-ksur tal-leġiżlazzjoni 

ambjentali u soċjali mid-destinatarji tal-

finanzjamenti u mill-proġetti ffinanzjati, 

filwaqt li ddikjara li mhuwiex 

responsabbli biex iwettaq l-

investigazzjonijiet neċessarji; jappella lill-

BEI biex, b'riferiment għall-prinċipju ta' 

prekawzjoni, jirtira l-finanzjament kull 

fejn ikun hemm kwalunkwe suspett ta' 

ksur fil-qasam ambjentali u ħsara għas-

soċjetà jew għall-komunitajiet lokali; 

Or. en 
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Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea 

2016/2151(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 171a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 171a. Jesprimi tħassib rigward in-

nuqqas ta' leġiżlazzjoni nazjonali mmirata 

lejn il-ġlieda kontra l-kriminalità 

organizzata f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa ta' 

Fuq, u jappella lill-Kummissjoni biex 

tipprevedi l-estensjoni tar-rekwiżit ta' 

ċertifikazzjoni antimafja għall-proċeduri 

kollha tal-akkwist li jinvolvu l-

finanzjament mill-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 246a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 246a. Iqis li huwa essenzjali li s-

sospensjoni tal-finanzjament ta' qabel l-

adeżjoni tkun possibbli mhux biss fil-

każijiet fejn tkun ġiet ipprovata l-

approprjazzjoni indebita ta' fondi, iżda 

anke fil-każijiet fejn il-pajjiżi fil-proċess 

ta' qabel l-adeżjoni jiksru bi kwalunkwe 

mod id-drittijiet stabbiliti fid-Dikjarazzjoni 

Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem; 

Or. en 

 


