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28.5.2018 B8-0239/6 

Emenda  21 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9a. Jiġbed l-attenzjoni għall-

possibilità li jiġu implimentati miżuri ta' 

tassazzjoni kkoordinati bejn l-Istati 

Membri, diretti lejn il-kapital kbir u għall-

benefiċċju tal-poplu, tal-ħaddiema u tal-

pajjiżi tagħhom; jirrifjuta l-idea li tiġi 

żviluppata "politika Ewropea tat-taxxa"; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Emenda  22 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 10a. Jappella biex jinħolqu programmi 

ta' appoġġ għall-Istati Membri li jkunu 

jixtiequ jinnegozjaw ħruġ mill-Euro 

minħabba li l-parteċipazzjoni tagħhom 

tkun saret insostenibbli u insopportabbli; 

jikkunsidra li dawn il-programmi 

għandhom jagħmlu provvediment għal 

kumpens adegwat għad-danni soċjali u 

ekonomiċi mġarrba minħabba l-adeżjoni 

mal-munita unika; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Emenda  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 11a. Jitlob li jkun hemm 

konċentrazzjoni mill-ġdid fuq wieħed 

mill-prinċipji ta' finanzjament tal-PAK, 

jiġifieri "li jiġi żgurat standard ta' 

għajxien ġust għall-bdiewa", sabiex tiġi 

miġġielda l-konċentrazzjoni akbar tal-

produzzjoni, it-tnaqqis tal-għadd tal-

bdiewa fuq skala żgħira, u ż-żieda fl-

asimetriji reġjonali u d-dipendenza 

esterna rigward il-prodotti, li tiffavorixxi 

l-akbar ekonomiji u n-negozji agrikoli 

kbar tal-UE; jiddispjaċih li dan il-

fenomenu qed iġib fir-riskju patrimonju 

agrikolu u rurali ta' importanza globali, 

filwaqt li n-negozji agrikoli kbar qed 

jespandu l-marġini tagħhom u jimponu l-

mudell tagħhom ta' sistema tal-ikel 

globali, b'konsegwenzi ambjentali 

distruttivi; jenfasizza r-rwol ċentrali tal-

bdiewa fil-politika agrikola u tal-ikel; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Emenda  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 12a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 12a. Jitlob li jissaħħaħ il-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd (FEMS), li s-Sajd, li għandu l-għan 

prinċipali li jappoġġja s-sajd fuq skala 

żgħira, kostali u artġjanali, itejjeb is-

sigurtà tal-flotot, il-kundizzjonijiet tax-

xogħol u s-saħħa u l-iġjene abbord il-

bastimenti, itejjeb l-għarfien tar-riżorsi 

naturali, u jikkontribwixxi għall-bini tal-

kapaċitajiet xjentifiċi u tekniċi tal-

istituzzjonijiet tar-riċerka u l-iżvilupp tal-

Istati Membri; jiddefendi l-ħolqien ta' 

mekkaniżmi ta' kumpens u ta' appoġġ 

għad-dħul tas-sajjieda , fil-kuntest tal-

instabilità assoċjata mal-attivitajiet tas-

sajd; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Emenda  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 13a. Jitlob li jissaħħu l-linji baġitarji li 

jippromwovu reazzjonijiet effettivi għall-

akkoljenza u għall-inklużjoni soċjali tar-

rifuġjati u tal-migranti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Emenda  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 14a. Jirrifjuta bil-qawwa l-istabbiliment 

tal-Fond Ewropew għad-Difiża u tal-

Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-

Industrija tad-Difiża (EDIDP), kif ukoll 

il-ħolqien tal-intestatura V ġdida "Is-

Sigurtà u d-Difiża", li minnhom il-Fond 

Ewropew għad-Difiża għandu jiġi 

ffinanzjat wara l-2020; ifakkar li, bi qbil 

mal-Artikolu 41(2) tat-Trattat tal-Unjoni 

Ewropea, nefqa li toriġina minn 

operazzjonijiet li jkollhom 

implikazzjonijiet militari jew tad-difiża 

m'għandhiex titħallas mill-baġit tal-

Unjoni; jiddenunzja u jiddeplora bil-

qawwa l-ħeffa bla preċedent li biha l-UE 

qed tiġi militarizzata; iħeġġeġ id-diżarm, 

inkluż id-diżarm nukleari, id-

demobilizzazzjoni ta' truppi u t-tmiem tal-

interventi militari esterni; iħeġġeġ li n-

NATO tiġi xolta; ifakkar li l-aħjar mod 

biex tiġi promossa l-paċi huwa billi jiġu 

appoġġjati miżuri għall-eradikazzjoni tal-

faqar, għall-għajnuna umanitarja, u għal 

żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli u 

ġust; iqis li l-kooperazzjoni esterna 

għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju 

tas-solidarjetà internazzjonali u fuq ir-

rispett sħiħ tax-xewqa ta' kull pajjiż għall-

iżvilupp u tar-ritmu ta' dan l-iżvilupp fih; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Emenda  27 

Luke Ming Flanagan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 14b. Jenfasizza l-ħtieġa ta' PAK 

pubblika li tipprijoritizza s-suq intern, li 

tqiegħed prezzijiet remunerattivi fil-qalba 

tal-politika agrikola u li tistabbilixxi 

strumenti għar-regolamentazzjoni tas-

swieq u tal-produzzjoni; jirrifjuta 

kwalunkwe tentattiv li l-kostijiet tal-PAK 

jiġu rinazzjonalizzati; jenfasizza l-ħtieġa 

ta' mekkaniżmi għar-regolamentazzjoni 

pubblika tal-produzzjoni u tas-swieq 

sabiex jiġu żgurati prezzijiet ġusti għall-

produzzjoni u introjtu stabbli u ġust għall-

bdiewa; Jitlob li jkun hemm 

konċentrazzjoni mill-ġdid fuq wieħed 

mill-prinċipji ta' finanzjament tal-PAK, 

jiġifieri "li jiġi żgurat standard ta' 

għajxien ġust għall-bdiewa", sabiex tiġi 

miġġielda l-konċentrazzjoni akbar tal-

produzzjoni, it-tnaqqis tal-għadd tal-

bdiewa fuq skala żgħira, u ż-żieda fl-

asimetriji reġjonali u d-dipendenza 

esterna rigward il-prodotti, li tiffavorixxi 

l-akbar ekonomiji u n-negozji agrikoli 

kbar tal-UE; jiddispjaċih li dan il-

fenomenu qed iġib fir-riskju patrimonju 

agrikolu u rurali ta' importanza globali, 

filwaqt li n-negozji agrikoli kbar qed 

jespandu l-marġini tagħhom u jimponu l-

mudell tagħhom ta' sistema tal-ikel 

globali, b'konsegwenzi ambjentali 

distruttivi; jenfasizza r-rwol ċentrali tal-

bdiewa fil-politika agrikola u tal-ikel; 
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huwa tal-fehma li, minn meta twaqqfet 

sal-lum, il-PAK ma wettqitx wieħed mill-

prinċipji fundaturi tagħha, jiġifieri li 

tiżgura standard ta' għajxien ġust għall-

bdiewa; jemmen li, fir-riforma li jmiss, 

irid ikun hemm fokus imġedded fuq dan 

il-prinċipju ċentrali sabiex tiġi miġġielda 

l-konċentrazzjoni akbar tal-produzzjoni u 

t-tnaqqis fl-għadd ta' bdiewa fuq skala 

żgħira, li jiggrava d-depopolazzjoni tal-

kampanja; jenfasizza r-rwol ċentrali tal-

bdiewa fil-politika agrikola u tal-ikel; 

jopponi bil-qawwa d-dominanza tas-suq u 

l-iffissar inġust tal-prezzijiet minn negozji 

agroalimentari kbar għad-detriment tas-

sikurezza, tal-kwalità u tas-sovranità tal-

ikel, tas-saħħa tal-bniedem u tal-

annimali, tal-benesseri tal-annimali u tal-

ambjent; jenfasizza li huwa importanti li 

l-inugwaljanza f'ekonomiji rurali tiġi 

miġġielda u li t-tiġdid ġenerazzjonali fis-

settur agrikolu jiġi ffaċilitat; jitlob li l-

Kummissjoni, lejlet ir-riforma tal-PAK li 

ġejja, tibdel l-enfasi tal-PAK kurrenti, li 

hija ddominata minn biedja intensiva u 

monokulturi estensivi, lejn politika 

sostenibbli dwar l-agrikoltura u l-ikel, 

billi tqis id-diversi kwistjonijiet u sfidi 

ekonomiċi, soċjali, ambjentali, 

nutrizzjonali u ta' saħħa; jiddispjaċih, 

għaldaqstant, it-tnaqqis fil-baġit tal-

agrikoltura, u jiddispjaċih profondament 

li dak it-tnaqqis huwa ffukat fuq l-iżvilupp 

rurali u fuq l-infiq fuq l-agroambjent, 

aktar milli fuq pagamenti diretti anqas 

speċifiċi jemmen li dan it-tnaqqis 

sproporzjonat u t-tneħħija ta' flus 

delimitati (l-hekk imsejħa 

"ekoloġizzazzjoni") għall-ambjent fil-

Pilastru I juru li, minkejja r-retorika, 

hemm bidla ġenerali 'l hemm mill-

innovazzjoni agroambjentali u lejn l-

impjantazzjoni ta' aġir fit-tul li jikkawża 

problemi agroambjentali; jitlob li l-

Kummissjoni timplimenta miżuri biex 

iżżid il-viżibilità u ssaħħaħ ir-rwol tan-

nisa fis-settur agrikolu; jikkundanna bil-

qawwa l-ħtif tal-art u jesiġi azzjoni rapida 
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mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri; 

jafferma mill-ġdid li l-ilma huwa dritt 

universali li għandu jiġi ggarantit lil kull 

bniedem, u li ma għandux ikun soġġett 

għall-privatizzazzjoni; jitlob li l-

Kummissjoni tipprojbixxi kull forma ta' 

għoti ta' privattivi ta' żrieragħ sabiex 

tipproteġi lill-bdiewa mill-pressjonijiet tal-

kompetizzjoni kkawżati mill-kumpaniji 

multinazzjonali li jipproduċu ż-żrieragħ, u 

tipproteġi l-varjetajiet lokali u l-wirt 

kulturali u ġenetiku tagħna; jitlob li l-

Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati 

Membri, tipprojbixxi l-awtorizzazzjoni, il-

kultivazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 

OĠM u tinkludi l-ġestjoni integrata ta' 

organiżmi ta' ħsara (IPM) bħala 

kondizzjonalità fil-PAK il-ġdida biex 

jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Emenda  28 

Luke Ming Flanagan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 14c. Jitlob li l-UE terġa' lura għall-

għanijiet u l-prinċipji ċentrali tal-Unjoni 

u tikkonċentra fuq Ewropa miftuħa u 

libera, fejn dawk li jaħarbu l-

persekuzzjoni jintlaqgħu b'dirgħajn 

miftuħa, u fejn ir-riżorsi jiġu allokati 

għall-kooperazzjoni, aktar milli għall-

konfrontazzjoni ma' pajjiżi ġiriein; 

jirrifjuta l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea 

tad-Difiża u l-attivazzjoni tal-

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO), li jagħmlu ħsara wkoll lill-

prinċipju ta' kunsens tal-PESK/PSDK, u 

li minflok iwasslu għal armata tal-UE u 

jippuntaw direttament lejn aktar kunflitti 

u anqas paċi; jopponi, għaldaqstant, iż-

żieda tal-baġits tal-Istati Membri għas-

sigurtà u d-difiża; jinsisti li l-UE u l-Istati 

Membri tagħha għandhom jaħdmu għall-

paċi, għar-riżoluzzjoni diplomatika u 

paċifika tal-kunflitti, inkluż permezz ta' 

inizjattivi ta' medjazzjoni, u favur 

programmi ta' diżarm, demobilizzazzjoni 

u integrazzjoni mill-ġdid, f'konformità 

mal-Karta tan-NU; jappoġġja r-reġim tat-

Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-

Armi Nukleari (TNP) u d-diżarm 

nukleari; jirrifjuta bil-qawwa l-

istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-

Difiża u tal-Programm Ewropew għall-

Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP), 

kif ukoll il-ħolqien tal-intestatura V ġdida 
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"Is-Sigurtà u d-Difiża", li minnhom il-

Fond Ewropew għad-Difiża għandu jiġi 

ffinanzjat wara l-2020; ifakkar li, bi qbil 

mal-Artikolu 41(2) tat-Trattat tal-Unjoni 

Ewropea, nefqa li toriġina minn 

operazzjonijiet li jkollhom 

implikazzjonijiet militari jew tad-difiża 

m'għandhiex titħallas mill-baġit tal-

Unjoni; jiddenunzja u jiddeplora bil-

qawwa l-ħeffa bla preċedent li biha l-UE 

qed tiġi militarizzata; iħeġġeġ id-diżarm, 

inkluż id-diżarm nukleari, id-

demobilizzazzjoni ta' truppi u t-tmiem tal-

interventi militari esterni; iħeġġeġ li n-

NATO tiġi xolta; ifakkar li l-aħjar mod 

biex tiġi promossa l-paċi huwa billi jiġu 

appoġġjati miżuri għall-eradikazzjoni tal-

faqar, għall-għajnuna umanitarja, u għal 

żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli u 

ġust; iqis li l-kooperazzjoni esterna 

għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju 

tas-solidarjetà internazzjonali u fuq ir-

rispett sħiħ tax-xewqa ta' kull pajjiż għall-

iżvilupp u tar-ritmu ta' dan l-iżvilupp fih; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Emenda  29 

Luke Ming Flanagan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni ?? (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra li l-Kummissjoni qed 

tipproponi li tagħmel tajjeb għad-

diskrepanza fl-infiq ikkawżata mill-Brexit 

b'sorsi addizjonali ta' dħul mir-riżorsi 

proprji; 

– wara li kkunsidra l-fatt li b'hekk mhu se 

jkun hemm l-ebda tnaqqis fl-ammont 

totali ta' dħul għat-tqassim; 

– wara li kkunsidra l-fatt li, bil-ħruġ tar-

Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, se jkun 

hemm Stat Membru anqas li jirċievi fondi 

mill-Unjoni, u li għalhekk sehem 

proporzjonali akbar għandu jkun 

disponibbli għall-Istati Membri l-oħra 

f'oqsma bħall-PAK, il-PKS, il-FOnd ta' 

Koeżjoni, eċċ. 

Or. en 

 

 


