
 

AM\937079MT.doc  PE509.863v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

22.5.2013 B7-0250/1 

Emenda  1 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0250/2013 

Sharon Bowles 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomici u Monetarji 

dwar proposti leāiŜlattivi futuri dwar l-UEM rispons għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni  

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jirrikonoxxi l-isforz tal-Kummissjoni 
biex tagħmel aktar progress fil-
governanza makroekonomika fl-Unjoni, 
billi tibni fuq is-six-pack u t-two-pack; 
jenfasizza, madankollu, li l-
implimentazzjoni sħiħa tal-qafas ādid 
għandha tieħu preëedenza fuq kwalunkwe 
proposta ādida; 

1. Iqis li huwa importanti li jiāu 
ssalvagwardjati d-demokrazija u l-
parteëipazzjoni effettiva taë-ëittadini, u li 
dan jeħtieā id-difiŜa tas-sovranità 
nazzjonali u l-eŜerëizzju totali tar-rwol 
tagħhom minn istituzzjonijiet nazzjonali, 
aktar milli d-devalwazzjoni tagħhom jew 
it-trasferiment tas-setgħat tagħhom lill-
istituzzjonijiet sopranazzjonali tal-UE, 
b'mod notevoli permezz tat-tisħiħ tad-dritt 
tal-parlamenti nazzjonali li jiddeëiedu 
dwar il-politiki tal-UE; 
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Paragrafu 1a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

.. 1a. Jemmen li Stati Membri individwali 
għandu jkollhom l-għaŜla li jinnegozjaw 
mill-ādid t-termini tas-sħubija tagħhom 
mal-UE skont ir-rieda tal-popli tagħhom 
u s-sitwazzjoni reali li jinsabu fiha, fejn 
klawsoli ta' eëëezzjoni, jekk meħtieāa, 
ikunu permessi għall-pajjiŜi kkonëernati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  1b. Jitlob bidla radikali fl-istatuti u l-linji 
gwida tal-Bank êentrali Ewropew, kif 
ukoll "fl-indipendenza" falza tagħha, billi 
tiāi Ŝgurata l-parteëipazzjoni ugwali tal-
Istati Membri fuq il-bord tiegħu, sabiex 
jiāi garantit kontroll politiku effettiv mill-
Istati Membri, kif ukoll l-abbiltà ta' kull 
Stat Membru li jikkontrolla l-bank 
ëentrali nazzjonali tiegħu u l-politika 
monetarja tiegħu ħalli jippromwovi t-
tkabbir ekonomiku u l-impjiegi; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  1c. Jiddefeni d-dritt inaljenabbli tal-popli 
li jiddibattu u jesprimu r-rieda tagħhom, 
speëjalment permezz ta’ referenda, 
rigward il-kontenut reali ta’ kull trattat 
kurrenti u futur; jiëħad kull impoŜizzjoni, 
limitu u r-restrizzjoni li tikser id-dritt 
sovran tal-popli li jiddeëiedu dwar il-
politiki ekonomiëi tagħhom; jesiāi li t-
tmexxija politika u demokratika tal-
proëess ta’ Ŝvilupp terāa’ tiāi stabbilita 
bis-subordinazzjoni tal-poter ekonomiku 
għal dak politiku demokratiku u bid-difiŜa 
ta’ settur pubbliku dominanti u dinamiku 
fil-qasam finanzjarju; 
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Paragrafu 1d (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  1d. Jenfasizza l-ħtieāa ta’ baāit komuni 
msaħħaħ li jissejjes fuq Ŝieda 
proporzjonali fil-kontribuzzjonijiet ta’ 
dawk l-Istati Membri b’livell ogħla ta’ 
Introjtu Nazzjonali Gross (GNI), kif ukoll 
il-ħtieāa li tiāi Ŝgurata funzjoni ta’ 
ridistribuzzjoni li tippromwovi 
konverāenza reali u tissejjes fuq il-
progress soëjali, flimkien mal-investiment 
pubbliku, l-appoāā għas-setturi produttivi 
u t-tisħiħ tas-servizzi pubbliëi u ta' 
impjiegi mogħnija bi drittijiet; jemmen, 
barra minn hekk, li l-iŜvilupp tal-potenzjal 
ta’ kull Stat Membru għandu jissejjes fuq 
il-baŜi tar-riŜorsi naturali tiegħu u l-
protezzjoni tal-ambjent; iqis li l-għan 
ewlieni jeħtieā li jkun it-twettiq ta’ 
koeŜjoni ekonomika u soëjali effikaëi; 

Or. en 

 

 

 


