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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jemmen li l-prijoritajiet għall-baġit 

tal-UE għall-2019 għandhom ikunu t-

tkabbir, l-innovazzjoni, il-kompetittività, 

il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. it-

tranżizzjoni lejn l-enerġija rinnovabbli, il-

migrazzjoni u s-sigurtà; 

4. Jemmen li l-prijoritajiet għall-baġit 

tal-UE għall-2019 għandhom ikunu t-

tkabbir, l-innovazzjoni, il-kompetittività, 

is-sigurtà, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-

klima. it-tranżizzjoni lejn l-enerġija 

rinnovabbli u l-migrazzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi u 

l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-kontroll 

tal-fruntieri, jew li għandhom x'jaqsmu ma' 

dawn l-oqsma, għandhom jiġu pprovduti 

riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex 

jittrattaw il-kriżi tar-rifuġjati tal-lum, li l-

Istati Membri wkoll huma mistennija 

jieħdu responsabilità għaliha skont il-

prinċipju tal-qsim tal-piżijiet u l-

Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; huwa konvint 

li l-UE, sabiex issib soluzzjoni fit-tul, 

għandha wkoll turi solidarjetà esterna billi 

trawwem kundizzjonijiet għall-paċi u 

għall-prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika tal-

iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-

iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li jeħtieġ 

li l-azzjonijiet u l-programmi tal-Aġenzija 

ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU jingħataw 

appoġġ; jissottolinja li waħda mill-

kundizzjonijiet għall-preservazzjoni tal-

istabilità u tal-prosperità fl-UE hija Viċinat 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi u 

l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-kontroll 

tal-fruntieri, jew li għandhom x'jaqsmu ma' 

dawn l-oqsma, għandhom jiġu pprovduti 

riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex 

jittrattaw il-kriżi tar-rifuġjati tal-lum, li l-

Istati Membri wkoll huma mistennija 

jieħdu responsabilità għaliha skont il-

prinċipju tal-qsim tal-piżijiet u l-

Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; huwa konvint 

li l-UE, sabiex issib soluzzjoni fit-tul, 

għandha wkoll turi solidarjetà esterna billi 

trawwem kundizzjonijiet għall-paċi u 

għall-prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika tal-

iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-

iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li jeħtieġ 

li l-azzjonijiet u l-programmi tal-Aġenzija 

ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU jingħataw 

appoġġ; jissottolinja li waħda mill-

kundizzjonijiet għall-preservazzjoni tal-

istabilità u tal-prosperità fl-UE hija Viċinat 



 

AM\1148272MT.docx  PE616.088v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

tal-UE stabbli; jitlob li l-Kummissjoni, 

għaldaqstant, tiżgura li l-investimenti fil-

Viċinat tal-UE jingħataw prijorità bil-għan 

li jappoġġjaw l-isforzi biex jiġu indirizzati 

l-kwistjonijiet ewlenin li qed tiffaċċja din 

iż-żona – il-migrazzjoni, l-isfidi tar-

rifuġjati u l-iżvilupp fil-Viċinat tan-

Nofsinhar u l-instabilità f'dak tal-Lvant – li 

huma parzjalment dovuti għal politika 

barranija Russa li mhijiex konformi mal-

liġi internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u d-

difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti li 

rnexxew u li huma importanti, bħall-

għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja u 

l-politika tal-viċinat; jenfasizza, barra minn 

hekk, li l-politiki tas-sigurtà u tal-iżvilupp 

jinfluwenzaw lil xulxin, u li s-sigurtà hija 

kundizzjoni importanti biex jinħoloq stat li 

jiffunzjona; 

tal-UE stabbli; jitlob li l-Kummissjoni, 

għaldaqstant, tiżgura li l-investimenti fil-

Viċinat tal-UE jingħataw prijorità bil-għan 

li jappoġġjaw l-isforzi biex jiġu indirizzati 

l-kwistjonijiet ewlenin li qed tiffaċċja din 

iż-żona – il-migrazzjoni, l-isfidi tar-

rifuġjati u l-iżvilupp fil-Viċinat tan-

Nofsinhar u l-instabilità f'dak tal-Lvant – li 

huma parzjalment dovuti għal politika 

barranija Russa li mhijiex konformi mal-

liġi internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u d-

difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti, 

bħall-għajnuna għall-iżvilupp u dik 

umanitarja u l-politika tal-viċinat; 

jenfasizza, barra minn hekk, li l-politiki 

tas-sigurtà u tal-iżvilupp jinfluwenzaw lil 

xulxin, u li s-sigurtà hija kundizzjoni 

importanti biex jinħoloq stat li jiffunzjona; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi u 

l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-kontroll 

tal-fruntieri, jew li għandhom x'jaqsmu ma' 

dawn l-oqsma, għandhom jiġu pprovduti 

riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex 

jittrattaw il-kriżi tar-rifuġjati tal-lum, li l-

Istati Membri wkoll huma mistennija 

jieħdu responsabilità għaliha skont il-

prinċipju tal-qsim tal-piżijiet u l-

Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; huwa konvint 

li l-UE, sabiex issib soluzzjoni fit-tul, 

għandha wkoll turi solidarjetà esterna billi 

trawwem kundizzjonijiet għall-paċi u 

għall-prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika tal-

iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-

iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li jeħtieġ 

li l-azzjonijiet u l-programmi tal-Aġenzija 

ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU jingħataw 

appoġġ; jissottolinja li waħda mill-

kundizzjonijiet għall-preservazzjoni tal-

istabilità u tal-prosperità fl-UE hija Viċinat 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi u 

l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-kontroll 

tal-fruntieri, jew li għandhom x'jaqsmu ma' 

dawn l-oqsma, għandhom jiġu pprovduti 

riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex 

jittrattaw il-kriżi tar-rifuġjati tal-lum, li l-

Istati Membri wkoll huma mistennija 

jieħdu responsabilità għaliha skont il-

prinċipju tal-qsim tal-piżijiet u l-

Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; huwa konvint 

li l-UE, sabiex issib soluzzjoni fit-tul, 

għandha wkoll turi solidarjetà esterna billi 

trawwem kundizzjonijiet għall-paċi u 

għall-prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika tal-

iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-

iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li jeħtieġ 

li l-azzjonijiet u l-programmi tal-Aġenzija 

ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU jingħataw 

appoġġ; jissottolinja li waħda mill-

kundizzjonijiet għall-preservazzjoni tal-

istabilità u tal-prosperità fl-UE hija Viċinat 
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tal-UE stabbli; jitlob li l-Kummissjoni, 

għaldaqstant, tiżgura li l-investimenti fil-

Viċinat tal-UE jingħataw prijorità bil-għan 

li jappoġġjaw l-isforzi biex jiġu indirizzati 

l-kwistjonijiet ewlenin li qed tiffaċċja din 

iż-żona – il-migrazzjoni, l-isfidi tar-

rifuġjati u l-iżvilupp fil-Viċinat tan-

Nofsinhar u l-instabilità f'dak tal-Lvant – li 

huma parzjalment dovuti għal politika 

barranija Russa li mhijiex konformi mal-

liġi internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u d-

difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti li 

rnexxew u li huma importanti, bħall-

għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja u 

l-politika tal-viċinat; jenfasizza, barra minn 

hekk, li l-politiki tas-sigurtà u tal-iżvilupp 

jinfluwenzaw lil xulxin, u li s-sigurtà hija 

kundizzjoni importanti biex jinħoloq stat li 

jiffunzjona; 

tal-UE stabbli; jitlob li l-Kummissjoni, 

għaldaqstant, tiżgura li l-investimenti fil-

Viċinat tal-UE jingħataw prijorità bil-għan 

li jappoġġjaw l-isforzi biex jiġu indirizzati 

l-kwistjonijiet ewlenin li qed tiffaċċja din 

iż-żona – il-migrazzjoni, l-isfidi tar-

rifuġjati u l-iżvilupp fil-Viċinat tan-

Nofsinhar u l-instabilità f'dak tal-Lvant – li 

huma parzjalment dovuti għal politika 

barranija Russa li mhijiex konformi mal-

liġi internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u d-

difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti li 

rnexxew u li huma importanti, bħall-

għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja u 

l-politika tal-viċinat; jenfasizza, barra minn 

hekk, li l-politiki tas-sigurtà u tal-iżvilupp 

jinfluwenzaw lil xulxin, u li t-tnejn huma 

kundizzjonijiet importanti biex jinħoloq 

stat li jiffunzjona, kif ukoll strutturi 

amministrattivi li jaħdmu mingħajr 

korruzzjoni, u standards minimi fis-setturi 

soċjali, tas-saħħa, u ekonomiċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi u 

l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-kontroll 

tal-fruntieri, jew li għandhom x'jaqsmu ma' 

dawn l-oqsma, għandhom jiġu pprovduti 

riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex 

jittrattaw il-kriżi tar-rifuġjati tal-lum, li l-

Istati Membri wkoll huma mistennija 

jieħdu responsabilità għaliha skont il-

prinċipju tal-qsim tal-piżijiet u l-

Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; huwa konvint 

li l-UE, sabiex issib soluzzjoni fit-tul, 

għandha wkoll turi solidarjetà esterna billi 

trawwem kundizzjonijiet għall-paċi u 

għall-prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika tal-

iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-

iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li jeħtieġ 

li l-azzjonijiet u l-programmi tal-Aġenzija 

ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU jingħataw 

appoġġ; jissottolinja li waħda mill-

kundizzjonijiet għall-preservazzjoni tal-

istabilità u tal-prosperità fl-UE hija Viċinat 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi u 

l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-kontroll 

tal-fruntieri, jew li għandhom x'jaqsmu ma' 

dawn l-oqsma, għandhom jiġu pprovduti 

riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex 

jittrattaw il-kriżi tar-rifuġjati tal-lum, li l-

Istati Membri wkoll huma mistennija 

jieħdu responsabilità għaliha skont il-

prinċipju tal-qsim tal-piżijiet u l-

Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; huwa konvint 

li l-UE, sabiex issib soluzzjoni fit-tul, 

għandha wkoll turi solidarjetà esterna billi 

trawwem kundizzjonijiet għall-paċi u 

għall-prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika tal-

iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-

iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li jeħtieġ 

li l-azzjonijiet u l-programmi tal-UNRWA 

jingħataw appoġġ; jissottolinja li waħda 

mill-kundizzjonijiet għall-preservazzjoni 

tal-istabilità u tal-prosperità fl-UE hija 

Viċinat tal-UE stabbli; jitlob li l-
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tal-UE stabbli; jitlob li l-Kummissjoni, 

għaldaqstant, tiżgura li l-investimenti fil-

Viċinat tal-UE jingħataw prijorità bil-għan 

li jappoġġjaw l-isforzi biex jiġu indirizzati 

l-kwistjonijiet ewlenin li qed tiffaċċja din 

iż-żona – il-migrazzjoni, l-isfidi tar-

rifuġjati u l-iżvilupp fil-Viċinat tan-

Nofsinhar u l-instabilità f'dak tal-Lvant – li 

huma parzjalment dovuti għal politika 

barranija Russa li mhijiex konformi mal-

liġi internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u d-

difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti li 

rnexxew u li huma importanti, bħall-

għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja u 

l-politika tal-viċinat; jenfasizza, barra minn 

hekk, li l-politiki tas-sigurtà u tal-iżvilupp 

jinfluwenzaw lil xulxin, u li s-sigurtà hija 

kundizzjoni importanti biex jinħoloq stat li 

jiffunzjona; 

Kummissjoni, għaldaqstant, tiżgura li l-

investimenti fil-Viċinat tal-UE jingħataw 

prijorità bil-għan li jappoġġjaw l-isforzi 

biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ewlenin 

li qed tiffaċċja din iż-żona – il-migrazzjoni, 

l-isfidi tar-rifuġjati u l-iżvilupp fil-Viċinat 

tan-Nofsinhar u l-instabilità f'dak tal-Lvant 

– li huma parzjalment dovuti għal politika 

barranija Russa li mhijiex konformi mal-

liġi internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u d-

difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti li 

rnexxew u li huma importanti, bħall-

għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja u 

l-politika tal-viċinat; jenfasizza, barra minn 

hekk, li l-politiki tas-sigurtà u tal-iżvilupp 

jinfluwenzaw lil xulxin, u li s-sigurtà hija 

kundizzjoni importanti biex jinħoloq stat li 

jiffunzjona; 

Or. en 

 

 


