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Emenda  60 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 49b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  49b. Jitlob azzjoni rapida biex titlesta 

għalkollox l-Unjoni Bankarja b'garanzija 

ta' kontinġenza fiskali komuni għall-

Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, li jkun 

imdaqqas b'mod adegwat u jkun 

jibbenefika minn linja ta' kreditu diretta 

mill-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà, 

u bi Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni 

tad-Depożiti; jitlob li ssir valutazzjoni tal-

qafas attwali ta' rkupru u ta' riżoluzzjoni; 

jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li jkomplu 

jitnaqqsu r-riskji u l-iżbilanċi li joriġinaw 

prinċipalment minn nuqqas persistenti ta' 

tkabbir; jistieden lill-Kummissjoni biex 

fil-pront tipproponi strateġija Ewropea 

dwar l-iżvilupp ta' suq sekondarju li 

jiffunzjona tajjeb fuq self improduttiv, 

inkluż permezz tad-definizzjoni ta' pjan ta' 

azzjoni Ewropew għall-kumpaniji 

maniġerjali tal-assi u l-irfinar meħtieġ 

tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

dwar l-għajnuna mill-Istat; 

Or. en 
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Emenda  61 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

 5a. Jitlob l-istabbiliment ta' kapaċità 

fiskali taż-żona tal-euro, flimkien ma' 

kodiċi ta' konverġenza, kif ukoll l-użu 

sħiħ tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi u tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej; 

itenni li l-kapaċità fiskali taż-żona tal-

euro jenħtieġ li jkollha l-għan li 

tippromwovi konverġenza 

soċjoekonomika 'l fuq u li ttaffi l-iskossi 

ekonomiċi; jenfasizza li l-kapaċità fiskali 

taż-żona tal-euro trid tiġi inkorporata fil-

qafas legali tal-UE u tkun soġġetta għal 

sorveljanza demokratika; jaqbel mal-

Kummissjoni li l-kapaċità fiskali taż-żona 

tal-euro jenħtieġ li tkun miftuħa għall-

pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro li 

jixtiequ jissieħbu fiha; 

Or. en 
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Emenda  62 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  2a. Jenfasizza li d-dimensjoni soċjali 

tal-integrazzjoni Ewropea ma tistax tiġi 

ridotta għal kwistjonijiet relatati mal-

libertà ta' moviment; jitlob azzjoni 

komuni aktar b'saħħitha biex jittejbu l-

kundizzjonijiet tax-xogħol, jitnaqqsu l-

faqar u l-inugwaljanzi soċjali u tal-

ġeneru, jiġu pprovduti edukazzjoni u 

taħriġ ta' kwalità għolja għal kulħadd, 

jiħaffef il-proċess ta' konverġenza 'l fuq 

fil-prestazzjoni ekonomika u l-livelli ta' 

dħul bejn il-pajjiżi, u tissaħħaħ il-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali fi ħdan l-

UE; jiġbed l-attenzjoni lejn ir-riżoluzzjoni 

tiegħu dwar il-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali fir-rigward ta' proposti 

dettaljati dwar kif jenħtieġ li tinkiseb 

Ewropa iktar soċjali mill-UE27 flimkien, 

jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal 

proklamazzjoni konġunta tal-prinċipji tal-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 

jikkonferma r-rieda tiegħu li jaħdem mal-

Kummissjoni u mal-Kunsill biex il-

proklamazzjoni konġunta tiġi ffinalizzata 

sal-aħħar tal-2017; 

Or. en 
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Emenda  63 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 15a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  15a. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq 

proposti leġiżlattivi għal inizjattivi 

Ewropej konkreti biex jittejbu l-

kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol; 

jenfasizza, b'mod partikolari, li jekk is-

sħab soċjali ma jkunux lesti jgħaddu 

għan-negozjati dwar ir-reviżjoni tad-

Direttiva dwar id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 

(91/533/KEE)1, il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tressaq proposta leġiżlattiva għal direttiva 

qafas dwar kundizzjonijiet tax-xogħol 

deċenti, li tiggarantixxi lil kull ħaddiem 

aċċess għal sett ewlieni ta' drittijiet soċjali 

u tax-xogħol, inkluż fl-ekonomija diġitali; 

 

________________ 

 ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32. 

Or. en 
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Emenda  64 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 15b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  15b.  Jitlob passi ulterjuri fl-inizjattiva 

dwar l-aċċess għall-protezzjoni soċjali, 

b'segwitu għall-konsultazzjonijiet tas-

sħab soċjali permezz ta' proposti konkreti 

biex jiġi żgurat li l-persuni kollha f'kull 

forma ta' xogħol jibnu d-drittijiet tas-

sigurtà soċjali, inkluż għal pensjonijiet 

adegwati; 

Or. en 
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Emenda  65 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 15c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  15c. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq 

inizjattiva dwar Garanzija għat-Tfal 

sabiex jittaffew l-effetti dannużi tal-faqar 

fost it-tfal billi jiġi żgurat li kull tifel u 

tifla fir-riskju tal-faqar ikollhom aċċess 

għal kura tas-saħħa mingħajr ħlas, 

edukazzjoni mingħajr ħlas, kura tat-tfal 

mingħajr ħlas, abitazzjoni diċenti u 

nutrizzjoni adegwata; 

Or. en 
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Emenda  66 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 15d (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  15d. Ifakkar fl-importanza vitali tal-

leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-saħħa u 

sikurezza okkupazzjonali; ifakkar lill-

Kummissjoni li jenħtieġ li t-tielet lott ta' 

sustanzi taħt id-Direttiva dwar il-

Karċinoġeni u l-Mutaġeni (2004/37/KE)1 

jiġu speċifikati bla dewmien u li d-

Direttiva tiġi estiża sabiex tkopri s-

sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni; 

 

 

1ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 

Or. en 
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Emenda  67 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 15e (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  15e. Jenfasizza li l-Kummissjoni 

jenħtieġ li tipprovdi l-appoġġ kollu 

meħtieġ biex l-Istati Membri 

jimplimentaw bis-sħiħ il-Garanzija għaż-

Żgħażagħ, il-Garanzija ta' Ħiliet u 

investimenti vitali oħrajn fil-persuni, 

fosthom l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-

tfal ta' kwalità, affordabbli u aċċessibbli, 

kif ukoll servizzi ta' kura għall-anzjani u 

għall-persuni dipendenti; jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura finanzjament 

adegwat għall-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ sal-2020 u tagħmel ħilitha 

sabiex tgħin lill-Istati Membri jużaw ir-

riżorsi disponibbli kollha mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej; 

jistieden lill-Kummissjoni tissalvagwardja 

l-iskema Erasmus+ u żżid b'mod 

sostanzjali l-finanzjament tagħha; jilqa' 

b'sodisfazzjon il-proposta tal-

Kummissjoni dwar il-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà bl-għan li jiġi rikonoxxut u 

promoss ir-rikonoxximent tal-volontarjat 

fost iż-żgħażagħ u tas-solidarjetà 

transfruntiera fl-Unjoni kollha; 

jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li ssir 

reviżjoni tal-leġiżlazzjoni proposta sabiex 

ikun żgurat li l-inizjattiva Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà ma jkollhiex impatt 

negattiv fuq programmi eżistenti oħra, 



 

AM\1130182MT.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

MT Magħquda fid-diversità MT 

bħall-Erasmus+, u li l-volontarjat ma 

jintużax sistematikament biex 

jissostitwixxi x-xogħol imħallas; 

Or. en 
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Emenda  68 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 74a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  74a. Jenfasizza l-ħtieġa ta' passi 

ulterjuri biex il-politiki kummerċjali tal-

UE jiġu allinjati mal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli u mal-ftehim ta' Pariġi dwar 

il-klima, u biex jiġi promoss kummerċ 

globali li jkun ġust u regolat fl-interess ta' 

kull persuna fuq il-pjaneta; jitlob b'mod 

partikolari: 

 • proposta leġiżlattiva dwar 

diliġenza dovuta mandatorja fir-rigward 

tal-ktajjen ta' valur globali, b'mod li jiġu 

miġġielda l-prattiki kummerċjali inġusti, 

jiġu pprovduti t-trasparenza u t-

traċċabilità u jitħarsu d-drittijiet tal-

bniedem, id-drittijiet tax-xogħol u d-

drittijiet ambjentali;  

 • konklużjoni b'suċċess u rapida 

tan-negozjati dwar il-modernizzazzjoni 

tal-istrumenti ta' difiża kummerċjali tal-

UE kontra l-prattiki u s-sussidji 

kummerċjali użati minn pajjiżi terzi li 

jgħawġu l-kompetizzjoni; 

 • azzjoni mill-Kummissjoni biex 

tnaqqas il-kapaċità żejda fil-qasam tal-

azzar fuq livell globali fil-kuntest ta' 

sistema kummerċjali multilaterali bbażata 

fuq ir-regoli, anke permezz tal-

leġiżlazzjoni rilevanti kontra d-dumping u 
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kontra s-sussidji; 

 • passi ulterjuri lejn l-istabbiliment 

ta' sistema ta' qorti tal-investiment 

multilaterali biex tissostitwixxi l-arbitraġġ 

privat fis-soluzzjoni ta' tilwim bejn 

investituri u stati;  

 • proposti mill-Kummissjoni għar-

riforma tal-mod kif jiġu inforzati l-

kapitoli dwar "il-kummerċ u l-iżvilupp 

sostenibbli" fil-ftehimiet kummerċjali; l-

impożizzjoni ta' sanzjonijiet għal nuqqas 

ta' konformità mad-dispożizzjonijiet dwar 

l-iżvilupp sostenibbli jenħtieġ li tkun 

possibbli bħala l-aħħar alternattiva meta 

kull mekkaniżmu ieħor ta' kooperazzjoni 

u medjazzjoni jkun ġie eżawrit; 

 • proposti speċifiċi mill-

Kummissjoni, li jibnu fuq id-dokument ta' 

riflessjoni dwar il-ġestjoni tal-

globalizzazzjoni, għall-ħolqien ta' 

opportunitajiet vijabbli ġodda għall-

Ewropej li ġew delużi mill-kompetizzjoni 

ekonomika globali; dawn il-proposti 

jenħtieġ li jifformaw parti mill-istrateġija 

tal-UE dwar l-investiment għall-iżvilupp 

sostenibbli u li jinvolvu l-aġġornament u 

t-tisħiħ ta' strumenti bħall-Fond Ewropew 

ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni; 

 • pressjoni kontinwa min-naħa tal-

Kummissjoni fuq il-Kunsill biex 

jippubblika l-mandati ta' negozjar għan-

negozjati kummerċjali, u jikkunsidra li, 

bħala regola ġenerali, jenħtieġ li dawn 

isiru pubbliċi, flimkien ma' dawk li ġew 

adottati preċedentement; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi 

tagħha biex tiżgura t-trasparenza lill-

pubbliku ġenerali lil hinn mill-

parlamentari, li jridu jkunu kompletament 

informati f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja 

tal-ftehimiet, u biex  tenfasizza l-ħtieġa ta' 

djalogi regolari mas-soċjetà ċivili sabiex 

terġa' tinbena l-fiduċja fil-politika 

kummerċjali tal-UE; 
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Emenda  69 

Maria João Rodrigues 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 74b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  74b. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 

biex tkompli tinnegozja ftehimiet 

kummerċjali bbilanċjati u ġusti, filwaqt li 

tqis kif dovut is-sensitivitajiet agrikoli, li 

jkunu jinkludu impenji robusti rigward l-

istandards tax-xogħol u t-trasparenza 

fiskali, ftehimiet ambjentali multilaterali, 

l-iżvilupp sostenibbli, l-istandards 

sanitarji u fitosanitarji, kif ukoll normi 

oħra fl-ambitu tal-prodotti agrikoli u 

alimentari; iwissi li l-Parlament se jkun 

jista' jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-

ftehimiet kummerċjali ġodda biss jekk it-

tħassib ta' hawn fuq jitqies kif dovut; 

Or. en 

 

 


