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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020 tal-
Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 – Tkomplija tal-appoġġ għar-rifuġjati u 
għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-
Sirja
(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20121, u b'mod partikolari l-Artikolu 44 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, 
adottat b'mod definittiv fis-27 ta' Novembru 20192,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-
2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20203,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba4,

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit emendatorju Nru 5/2020 adottat mill-Kummissjoni 
fit-3 ta' Ġunju 2020 (COM(2020)0421),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020 adottata 
mill-Kunsill fl-24 ta' Ġunju 2020 u li ntbagħtet lill-Parlament fl-istess jum (09060/2020 
– C9-0189/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 94 u 96 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0127/2020),

A. billi l-għan tal-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020 huwa li jitkompla l-għoti ta' 

1 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 ĠU L 57, 27.2.2020.
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
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appoġġ lir-rifuġjati u lill-komunitajiet ospitanti b'rispons għall-kriżi fis-Sirja,

B. billi l-Kummissjoni pproponiet li jiġu pprovduti EUR 100 miljun f'approprjazzjonijiet 
ta' impenn u ta' pagament ġodda biex jiffinanzjaw proġetti fl-oqsma tal-aċċess għall-
edukazzjoni, tal-appoġġ għall-għajxien u l-forniment ta' servizzi tas-saħħa, tas-
sanitazzjoni, tal-ilma u tal-iskart, u tal-protezzjoni soċjali lill-komunitajiet ospitanti u 
lir-rifuġjati (rifuġjati Sirjani u rifuġjati Palestinjani mis-Sirja) fil-Ġordan u fil-Libanu,

C. billi l-Kummissjoni pproponiet li tipprovdi EUR 485 miljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn biex tiffinanzja l-kontinwazzjoni taż-żewġ azzjonijiet ewlenin ta' appoġġ 
umanitarju tal-Unjoni fit-Turkija, ix-Xibka ta' Sikurezza Soċjali ta' Emerġenza (ESSN) 
u t-Trasferiment Kondizzjonali ta' Flus għall-Edukazzjoni (CCTE), u li tipprovdi 
EUR 68 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament biex tkopri l-prefinanzjament fi ħdan 
is-CCTE fl-2020,

D. billi l-ESSN tipprovdi trasferimenti ta' flus fix-xahar lil madwar 1,7 miljun rifuġjat u 
hija mistennija li tispiċċa mingħajr flus sa mhux aktar tard minn Marzu 2021, filwaqt li 
l-Kummissjoni pproponiet li tipprovdi EUR 400 miljun biex testendiha sa tmiem l-
2021, u billi bosta kwistjonijiet kumplessi, bħar-reviżjoni tal-kriterji tal-immirar u l-
implimentazzjoni tat-tranżizzjoni strateġika għall-ipprogrammar tal-iżvilupp, jirrikjedu 
konsultazzjoni u koordinazzjoni f'waqthom mal-awtoritajiet Torok u s-Sħab ta' 
Implimentazzjoni,

E. billi s-CCTE jipprovdi flus lil familji rifuġjati li t-tfal tagħhom jattendu l-iskola minflok 
jaħdmu, filwaqt li l-kuntratt attwali jintemm f'Ottubru 2020, u billi l-Kummissjoni 
pproponiet li tipprovdi EUR 85 miljun biex tippermetti li l-programm ikun jista' jibqa' 
għaddej għal sena oħra u sal-aħħar ta' Diċembru 2021,

1. Jieħu nota tal-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020, hekk kif ippreżentat mill-
Kummissjoni, li huwa ddedikat li jipprovdi EUR 100 miljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn u ta' pagament bħala appoġġ għar-reżiljenza tar-rifuġjati u l-komunitajiet 
ospitanti fil-Ġordan u l-Libanu u EUR 485 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 
EUR 68 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament biex jiżguraw it-tkomplija tal-appoġġ 
umanitarju urġenti lir-rifuġjati fit-Turkija;

2. Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju 
Nru 5/2020 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-parlamenti nazzjonali.
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ITTRA TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-INTERN

Is-Sur Johan Van Overtveldt
President
Kumitat għall-Baġits
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 tal-baġit ġenerali għall-2020 - 
Tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-
Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja (2020/2092(BUD))

Sur President,

Ippermettieli ngħaddilek, permezz tal-preżenti, l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, 
il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) fil-forma ta' ittra b'konformità mal-Artikolu 56 tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Abbozz ta' Baġit Emendatorju 
Nru 5 għall-baġit ġenerali tal-2020 relatat mat-tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-
komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, il-Libanu u t-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja, li tagħha 
l-Kumitat LIBE qed jirrakkomanda l-adozzjoni.

Il-ġestjoni tal-wasliet tal-migranti u tar-refuġjati hija fenomenu transnazzjonali ewlieni, u l-
kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab dwar il-migrazzjoni hija prijorità għall-Kummissjoni għall-
perjodu 2019-2024. Barra minn hekk, qed nagħmlu riferiment għar-riżoluzzjoni adottata mill-
Parlament dwar il-progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata 
u Regolari u dwar ir-Refuġjati1 fejn "jirrikonoxxi li l-ġestjoni tal-migrazzjoni teħtieġ 
investimenti kbar, riżorsi adegwati u strumenti flessibbli u trasparenti, u li strumenti mfassla 
tajjeb, flessibbli u razzjonalizzati biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' migrazzjoni se jkunu meħtieġa 
fis-snin li ġejjin".

F'dan ir-rigward, nenfasizzaw li dan l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju se jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni effikaċi tal-prijoritajiet tal-Unjoni, l-obbligi internazzjonali tagħha, u l-
objettiv ewlieni tal-Patt Globali dwar ir-Refuġjati, jiġifieri impenn aktar b'saħħtu, min-naħa tal-
Istati, favur kondiviżjoni ekwa u prevedibbli tar-responsabbiltà. Il-Kumitat LIBE jissottolinja 
l-importanza li tiġi żgurata l-kontinwità tal-appoġġ għar-refuġjati u l-komunitajiet ospitanti fil-
Ġordan, il-Libanu u t-Turkija, f'konformità mal-prinċipji umanitarji tal-umanità, in-newtralità, 
l-imparzjalità u l-indipendenza. Il-Kumitat LIBE jirrikonoxxi l-impatt pożittiv ta' proġetti li 
għaddejjin bħalissa fl-oqsma tal-aċċess għall-edukazzjoni, l-appoġġ għall-għajxien u l-għoti ta' 
servizzi tas-saħħa, tas-sanità, tal-ilma u tal-iskart u l-protezzjoni soċjali għall-komunitajiet 
ospitanti u r-refuġjati fil-Ġordan u l-Libanu, kif ukoll taż-żewġ azzjonijiet ewlenin ta' appoġġ 
umanitarju tal-Unjoni għar-refuġjati fit-Turkija, jiġifieri x-Xibka ta' Sikurezza Soċjali ta' 
Emerġenza (ESSN) u t-Trasferiment Kondizzjonali ta' Flus għall-Edukazzjoni (CCTE). 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_MT.html?redirect

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_MT.html?redirect
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Aħna nirrikonoxxu l-importanza ta' tali finanzjament ta' emerġenza, speċjalment biż-żieda 
konsiderevoli, indikata mill-UNHCR, ta' familji vulnerabbli li jeħtieġu assistenza fil-Ġordan, 
fil-Libanu u fit-Turkija minħabba l-miżuri ta' lockdown tal-COVID 19.

L-opinjoni hija bbażata fuq żjarat fuq il-post fit-Turkija u l-Libanu, li huma fost il-pajjiżi li qed 
jospitaw l-akbar numru ta' refuġjati fid-dinja, kemm f'numri assoluti kif ukoll meta n-numri 
jitqabblu mal-popolazzjoni tagħhom. Dawn iż-żjarat fuq il-post ħarġu fid-dawl is-sitwazzjoni 
ta' spiss prekarja tar-refuġjati f'dawn il-pajjiżi, b'mod partikolari ta' dawk li jinsabu f'sitwazzjoni 
vulnerabbli u tat-tfal mhux akkumpanjati, u n-nuqqas ta' prospetti għall-integrazzjoni fil-pajjiż 
ospitanti jew għar-ritorn sigur u volontarju lejn il-pajjiż ta' oriġini minħabba konflitti fit-tul. 
Din is-sitwazzjoni hija aktar ikkomplikata minħabba l-impatt tal-pandemija globali tal-
coronavirus fuq dawn il-komunitajiet. Aħna rridu nenfasizzaw ukoll il-ħtieġa tal-konformità 
mal-prinċipju ta' non-refoulement mill-istati ospitanti kollha, u nħeġġu lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jiżguraw u jippermettu lit-Turkija, il-Libanu u l-Ġordan jaderixxu ma' dan il-prinċipju 
ewlieni.

Barra minn hekk, il-Kumitat LIBE kellu għadd kbir ta' seduti ta' smigħ u skambji ma' esperti 
fil-qasam, li enfasizzaw id-differenza li saret bil-finanzjament tal-Unjoni għar-refuġjati u l-
komunitajiet ospitanti tagħhom f'termini ta' standard tal-għajxien u l-provvista ta' servizzi bażiċi 
kif ukoll fir-rigward tat-tisħiħ tar-reżiljenza tar-refuġjati u l-integrazzjoni tagħhom.  

Madankollu, biex ikun effikaċi, l-appoġġ jeħtieġ li jingħata fit-tul u jkun affidabbli, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-provvediment tal-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa. Għalhekk, il-
finanzjament tal-Unjoni għandu jkun ibbażat fuq programmar fit-tul, sabiex tiġi evitata kemm 
jista' jkun il-possibbiltà ta' proposti baġitarji emendatorji sussegwenti li jridu jiġu ttrattati 
permezz ta' proċeduri aċċellerati. Aħna nirrakkomandaw li l-Parlament jaqbel ma' din il-
proposta biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel mill-QFP attwali għall-QFP li jmiss u nitolbu 
lill-Kummissjoni biex tiżgura programmazzjoni sostenibbli bħala parti mill-QFP li jmiss.

Nixtiequ nenfasizzaw il-ħtieġa għal soluzzjonijiet fit-tul u sostenibbli għar-refuġjati u li 
għandhom ukoll jiġu ffinanzjati kif xieraq strumenti bħar-risistemazzjoni u l-kurituri 
umanitarji.

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, aħna nirrakkomandaw li tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Kunsill 
dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 5/2020, mingħajr dewmien indebitu sabiex tiġi 
żgurata l-adozzjoni finali mill-Parlament qabel il-vaganzi tas-sajf.

Dejjem tiegħek,

(iffirmata) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield
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INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni 24.6.2020


