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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

— wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' 

assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-

kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-

Qorti tal-Awdituri għas-sena 

finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

— wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' 

assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-

kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-

Qorti tal-Awdituri għas-sena 

finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, u l-konfużjoni kontinwa 

kkawżata mill-prattika li jsiru żewġ 

dikjarazzjonijiet ta' assigurazzjoni għall-

istess sett ta' kontijiet; 

__________________ __________________ 

4 ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10. 4 ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jenfasizza s-sejbiet tal-Qorti dwar 

in-nuqqas ta' distinzjoni organizzattiva 

effikaċi bejn il-politika monetarja u l-

funzjonijiet superviżorji, kif ukoll ta' regoli 

ta' governanza ċari u stretti għall-

prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess, li 

jsaħħu t-tħassib dwar il-kunflitt inerenti 

bejn ir-rwol tal-BĊE fiż-żamma tal-

istabbiltà tal-euro u s-superviżjoni 

prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu 

kbar Ewropej; 

25. Jinnota bi tħassib is-sejbiet tal-

Qorti dwar in-nuqqas ta' distinzjoni 

organizzattiva effikaċi bejn il-politika 

monetarja u l-funzjonijiet superviżorji, kif 

ukoll ta' regoli ta' governanza ċari u stretti 

għall-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess, li 

jsaħħu t-tħassib dwar il-kunflitt inerenti 

bejn ir-rwol tal-BĊE fiż-żamma tal-

istabbiltà tal-euro u s-superviżjoni 

prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu 

kbar Ewropej; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Iqis li mhuwiex aċċettabbli, minn 

perspettiva ta' kontabbiltà, li l-parti 

awditjata, jiġifieri l-BĊE, tkun trid 

tiddeċiedi unilateralment liema dokument 

tagħmel aċċessibbli għall-awdituri esterni; 

għalhekk, jistieden lill-BĊE jikkoopera bis-

sħiħ mal-Qorti bħala awditur estern u 

jipprovdi aċċess sħiħ għall-informazzjoni 

lill-Qorti sabiex jikkonforma mar-regoli 

msemmijin hawn fuq; 

28. Iqis li huwa totalment 

inaċċettabbli, minn perspettiva ta' 

kontabbiltà, li l-parti awditjata, jiġifieri l-

BĊE, tkun trid tiddeċiedi unilateralment 

liema dokument tagħmel aċċessibbli għall-

awdituri esterni; għalhekk, jistieden lill-

BĊE jikkoopera bis-sħiħ mal-Qorti bħala 

awditur estern u jipprovdi aċċess sħiħ 

għall-informazzjoni lill-Qorti sabiex 

jikkonforma mar-regoli msemmijin hawn 

fuq; 

__________________ __________________ 

11 Dwar limiti rigward l-aċċess għall-

informazzjoni ara l-Anness II tar-rapport 

speċjali. 

11 Dwar limiti rigward l-aċċess għall-

informazzjoni ara l-Anness II tar-rapport 

speċjali. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. Jilqa' l-impenji ambizzjużi tal-

Unjoni biex, sal-2020, tnaqqas l-

emissjonijiet tagħha b'minn tal-inqas 20 %, 

meta mqabbel mal-livelli tal-1990, u 

b'40 % sal-2030, u biex tonfoq mill-inqas 

20 % tal-baġit tagħha fuq azzjoni relatata 

mal-klima għall-perjodu baġitarju 2014-

2020; jilqa' l-progress ġenerali li sar; 

madankollu, jiddispjaċih li skont il-Qorti 

hemm riskju serju li l-objettiv għall-baġit 

ta' 20 % mhux se jintlaħaq; 

68. Jilqa' l-impenji ambizzjużi tal-

Unjoni biex, sal-2020, tnaqqas l-

emissjonijiet tagħha b'minn tal-inqas 20 %, 

meta mqabbel mal-livelli tal-1990, u 

b'40 % sal-2030, u biex tonfoq mill-inqas 

20 % tal-baġit tagħha fuq azzjoni relatata 

mal-klima għall-perjodu baġitarju 2014-

2020; jilqa' l-progress ġenerali li sar; 

madankollu, jiddispjaċih li skont il-Qorti 

hemm riskju serju li l-objettiv għall-baġit 

ta' 20 % mhux se jintlaħaq; jiddispjaċih 

ukoll li fit-tiftix li jkomplu jsiru ftehimiet 

kummerċjali maġġuri bħalma huma l-

Mercosur, is-CETA, it-TTIP, eċċ., li lkoll 

jinkludu enfasi qawwija fuq l-

esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tal-

ikel, l-impatt tat-trasport addizzjonali 

kollu bil-baħar, bl-ajru u bl-art aktarx iżid 

l-emissjonijiet globali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Iqis li huwa ta' importanza kbira 

għall-Kummissjoni li turi kontinwament 

sens ta' tmexxija u impenn suffiċjenti 

rigward kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima 

permezz tal-implimentazzjoni effikaċi tal-

Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll li tikkonsolida l-

kredibbiltà u l-għodod internazzjonali 

tagħha għat-tiswir ta' kundizzjonijiet għall-

politika tal-Unjoni dwar il-klima u d-

diplomazija ekoloġika fis-snin li ġejjin; 

69. Iqis li huwa ta' importanza kbira 

għall-Kummissjoni li turi kontinwament 

sens ta' tmexxija u impenn suffiċjenti 

rigward kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima 

permezz tal-implimentazzjoni effikaċi tal-

Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll li tikkonsolida l-

kredibbiltà u l-għodod internazzjonali 

tagħha għat-tiswir ta' kundizzjonijiet għall-

politika tal-Unjoni dwar il-klima u d-

diplomazija ekoloġika fis-snin li ġejjin, u 

f'dan il-kuntest, jitlob li l-Kummissjoni 

għandha tevalwa l-impatt negattiv 

possibbli tal-ħafna negozjati li għaddejjin 

għal ftehimiet kummerċjali dwar il-miri 

tal-Ftehim ta' Pariġi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 247a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 247a. Fil-kuntest tal-Brexit, jistieden lill-

Kummissjoni tikkwantifika – anki bi stima 

– it-telf possibbli għall-Unjoni tal-postijiet 

għas-sajd tar-Renju Unit, u tikkwantifika 

ulterjorment – għal darb'oħra anki bi 

stima – it-telf possibbli għall-ispeċji varji, 

u finalment, tivvaluta l-impatt probabbli 

fuq il-postijiet għas-sajd li jibqa' tal-

Unjoni, għal kull Stat Membru; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 282 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

282. Peress li l-aċċess għall-ilma tax-

xorb ta' kwalità tajba huwa waħda mill-

ħtiġijiet l-aktar bażiċi taċ-ċittadini, 

jenfasizza li l-Kummissjoni għandha 

tagħmel l-almu tagħha biex timmonitorja s-

sitwazzjoni aħjar, speċjalment fir-rigward 

taż-żoni żgħar tal-provvista tal-ilma, li 

huma eqreb l-utenti finali; ifakkar li l-ilma 

tax-xorb ta' kwalità ħażina jista' jwassal 

għal riskji għas-saħħa taċ-ċittadini 

Ewropej; 

282. Peress li l-aċċess fil-pront għall-

ilma tax-xorb ta' kwalità tajba li jkun 

fornut pubblikament huwa waħda mill-

ħtiġijiet l-aktar bażiċi taċ-ċittadini, 

jenfasizza li l-Kummissjoni għandha 

tagħmel l-almu tagħha biex timmonitorja s-

sitwazzjoni aħjar, speċjalment fir-rigward 

taż-żoni żgħar tal-provvista tal-ilma, li 

huma eqreb l-utenti finali; ifakkar li l-ilma 

tax-xorb ta' kwalità ħażina jista' jwassal 

għal riskji għas-saħħa taċ-ċittadini 

Ewropej; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 286 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

286. Jenfasizza l-fatt kruċjali li l-politiki 

tal-ipprezzar tal-ilma jridu jrawmu l-

effiċjenza u jirkupraw l-ispejjeż tal-użu tal-

ilma; jinnota li hija r-responsabbiltà tal-

Istati Membri li jipprovdu ilma tax-xorb ta' 

kwalità għolja u għall-but ta' kulħadd liċ-

ċittadini kollha tagħhom, peress li l-ilma 

huwa ġid komuni u dritt tal-bniedem; 

286. Jenfasizza l-fatt kruċjali li l-politiki 

tal-ipprezzar tal-ilma jridu jrawmu l-

effiċjenza u jirkupraw l-ispejjeż tal-użu tal-

ilma, inkluż permezz ta' tassazzjoni 

ġenerali; jinnota li hija r-responsabbiltà 

tal-Istati Membri li jipprovdu ilma tax-xorb 

ta' kwalità għolja u għall-but ta' kulħadd 

liċ-ċittadini kollha tagħhom, peress li l-

ilma huwa ġid komuni u dritt tal-bniedem; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 326 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

326. Jiddeplora l-fatt li l-Qorti kellha 

biss mandat limitat fl-awditjar tal-

assistenza finanzjarja tal-Unjoni lill-

Greċja li kienet ġestita mit-trojka li 

tikkonsisti mill-Kummissjoni, il-Bank 

Ċentrali Ewropew u l-FMI u li ma rċevietx 

biżżejjed informazzjoni mill-BĊE; iħeġġeġ 

lill-BĊE, fl-ispirtu ta' kooperazzjoni 

reċiproka, jipprovdi informazzjoni li 

tippermetti lill-Qorti jkollha stampa usa' 

tal-użu tal-fondi tal-Unjoni; 

326. Jiddeplora l-fatt li l-Qorti kellha 

biss mandat limitat fl-awditjar tas-self 

finanzjarju tal-Unjoni lill-Greċja li kien 

ġestit mit-trojka li tikkonsisti mill-

Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u 

l-FMI u li ma rċevietx biżżejjed 

informazzjoni mill-BĊE; iħeġġeġ lill-BĊE, 

fl-ispirtu ta' kooperazzjoni reċiproka, 

jipprovdi informazzjoni li tippermetti lill-

Qorti jkollha stampa usa' tal-użu tal-fondi 

tal-Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 327 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

327. Jirrikonoxxi s-sitwazzjoni 

ekonomika kkumplikata madwar l-Ewropa 

u b'mod speċjali s-sitwazzjoni politika 

diffiċli fil-Greċja matul l-implimentazzjoni 

tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni 

peress, li kellha impatt dirett fuq l-

effiċjenza tal-implementazzjoni tal-

assistenza; 

327. Jirrikonoxxi s-sitwazzjoni 

ekonomika kkumplikata madwar l-Ewropa 

matul dak il-perjodu, li saret agħar fil-

Greċja minħabba d-deċiżjonijiet li ttieħdu 

mill-BĊE biex jipprekludi lill-Greċja mill-

programm tiegħu ta' xiri ta' bonds, li 

kellha impatt negattiv dirett fuq l-

effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-self 

mogħti lill-Greċja; 

Or. en 

 

 


