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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jesprimi l-appoġġ politiku tiegħu 

għall-istabbiliment tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà (ESC) u jilqa' b'sodisfazzjon il-

proposta leġiżlattiva mressqa f'dan ir-

rigward min-naħa tal-Kummissjoni; iqis, 

madankollu, li sakemm tittieħed deċiżjoni 

dwar il-finanzjament tal-ESC u l-

adozzjoni tar-regolament rilevanti 

permezz tal-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja, jenħtieġ li l-ebda dispożizzjoni 

finanzjarja ma tiddaħħal għal dan l-iskop 

fil-Baġit 2018; jiddeċiedi, għalhekk, li 

jenħtieġ li l-approprjazzjonijiet u r-

riallokazzjonijiet rilevanti li l-Kummissjoni 

daħħlet fl-Abbozz ta' Baġit 2018 (AB) 

għalissa jiġu invertiti, peress li d-deċiżjoni 

dwar il-Baġit 2018 jenħtieġ li ma 

tippreġudika bl-ebda mod l-eżitu tan-

negozjati leġiżlattivi; jibqa' impenjat bis-

sħiħ biex jintegra d-deċiżjoni dwar il-

finanzjament tal-ESC fil-baġit tas-sena d-

dieħla immedjatament permezz ta' baġit 

emendatorju, f'każ li n-negozjati dwar ir-

regolament rilevanti ma jiġux konklużi 

qabel tmiem il-proċedura baġitarja tal-

2018;  

5. Jesprimi l-oppożizzjoni tiegħu 

għall-istabbiliment tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà (ESC) u jirrespinġi l-proposta 

leġiżlattiva mressqa f'dan ir-rigward min-

naħa tal-Kummissjoni; iqis li li l-ebda 

dispożizzjoni finanzjarja ma għandha 

tiddaħħal għal dan l-iskop fil-Baġit 2018; 

jiddeċiedi, għalhekk, li l-

approprjazzjonijiet u r-riallokazzjonijiet 

rilevanti li l-Kummissjoni daħħlet fl-

Abbozz ta' Baġit 2018 (AB) għandhom 

jiġu invertiti b'mod permanenti,  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jisħaq fuq l-importanza li 

titqanqal ir-riċerka dwar difiża 

kooperattiva fl-Ewropa biex tindirizza n-

nuqqasijiet kruċjali tal-kapaċitajiet fi 

żmien meta l-iżviluppi u l-inċertezzi 

internazzjonali jirrikjedu dejjem aktar li l-

Ewropa tintensifika l-isforzi tagħha fil-

qasam tad-difiża; jemmen li spejjeż 

addizzjonali fil-livell tal-Unjoni fil-qasam 

tar-riċerka dwar id-difiża jenħtieġ li jiġu 

kkumpensati minn iffrankar fuq il-livell 

nazzjonali; jappoġġa ż-żieda fl-

allokazzjoni għall-Azzjoni Preparatorja 

għar-riċerka dwar id-difiża; jappella li 

jkun hemm programm ta' riċerka dwar id-

difiża fi ħdan il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali li jmiss; madankollu, itenni l-

pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan li 

inizjattivi ġodda għandhom jiġu 

ffinanzjati permezz ta' approprjazzjonijiet 

ġodda u mhux għad-detriment ta' 

programmi eżistenti tal-Unjoni; 

jissottolinja, barra minn hekk, il-ħtieġa li 

jittejbu l-kompetittività u l-innovazzjoni fl-

industrija tad-difiża Ewropea; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 61a. Jesiġi, fid-dawl tar-rivelazzjonijiet 

reċenti dwar l-ispejjeż għall-ivvjaġġar tal-

membri tal-Kummissjoni, livell ogħla ta' 

responsabbiltà billi tkun garantita d-

disponibbiltà lill-pubbliku ta' din l-

informazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 84a. Jemmen b'konvinzjoni li kien żball 

li l-gruppi politiċi jkunu eżenti mill-

applikazzjoni tal-objettivi ta' tnaqqis tal-

persunal preċedenti u, barra minn dan, 

huwa kontra d-deċiżjoni skont liema jiġu 

allokati 76 post ieħor ikkumpensati minn 

dak it-tnaqqis fil-livell tal-

amministrazzjoni; jappella, għaldaqstant, 

li n-numru ta' postijiet għall-gruppi 

politiċi jonqos b'76 u jkun applikat 

tnaqqis ta' 5 %; 

Or. en 

 

 


