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Abbozz ta’ rapport (PE 378.721v01-00)
Adamos Adamou
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni “It-Twaqqif tat-telf tal-Bijodiversità sa l-2010 — u lil 
hinn. Is-sostenn tas-servizzi ta’ l-ekosistemi għall-benesseri tal-bniedem”
(2006/2233(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 1
Premessa B

B. billi s'issa hemm ftit indikaturi adegwati disponibbli biex jiġi mkejjel b'mod effettiv il-
limitu sa fejn l-esiġenzi tad-diversità bijoloġika qed jiġu ssodisfati fi ħdan l-
implimentazzjoni tal-politiki varji, bl-Indiċi Komunu tat-Tajr ta’ l-Art Agrikola 
bħala wieħed mill-aktar notevoli,

Or.en

Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 2
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jisħaq fuq il-valur intrinsiku tal-bijodiversità u fuq l-urġenza li din tkun imħarsa 
milli tkompli tkun iddegradata minħabba l-influwenza u l-indħil tal-bniedem, 
inklużi imma mhux biss, l-esplojtazzjoni, il-bidla fil-klima u t-telf ta’ l-ambjenti 
naturali;

Or.en
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Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 3
Paragrafu 3

3. Jirrikonoxxi (tħassir) l-importanza vitali li l-ekosistemi b'saħħtihom għandhom għall-
prosperità u l-benesseri fl-UE u madwar id-dinja kollha;

Or.en

Emenda mressqa minn Marios Matsakis

Emenda 4
Paragrafu 3

3. Jirrikonoxxi l-valur intrinsiku tal-bijodiversità u l-importanza vitali li l-ekosistemi 
b'saħħtihom għandhom għall-prosperità u l-benesseri fl-UE u madwar id-dinja kollha;

Or.en

Emenda mressqa minn Marios Matsakis

Emenda 5
Paragrafu 4

4. (tħassir) Jisħaq li l-bidla fil-klima u t-telf tal-bijodiversità huma marbuta ma' xulxin 
mill-qrib u għandhom importanza indaqs;

Or.en

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 6
Paragrafu 5

5. Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti li jsir sforz sabiex jintlaħqu l-impenji sabiex jieqaf 
it-telf tal-bijodiversità fl-UE sa l-2010 (mill-Kunsill Ewropew f'Gothenburg fl-2001, l-
Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli u s-Sitt Programm ta' Azzjoni għall-Ambjent); 
jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal sforzi intensifikati u koordinati sabiex tieqaf din it-
tendenza, b'mod partikolari fid-dawl tal-ftit żmien li fadal sabiex jintlaħqu l-impenji 
ta’ l-2010; jappoġġja l-approċċ integrat propost fil-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni, li skond dan l-approċċ il-waqfien tat-tnaqqis tad-diversità naturali 
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għandu jifforma parti mill-politiki rilevanti kollha ta' l-UE;

Or.fi

Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 7
Paragrafu 6

6. Jirrikonoxxi l-importanza potenzjali tal-kunċett li qed jitfaċċa ta' servizzi ta' l-
ekosistemi kif promoss mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bħala għodda biex il-
valur ekonomiku tal-bijodiversità ikun inkorporat f’oqsma ta’ politika oħrajn u 
jissuġġerixxi li l-manteniment tas-servizzi ta' l-ekosistemi għandu jsir għan 
fundamentali għall-politiki kollha orizzontali jew settorjali ta' l-UE; madanakollu 
jwissi li m’għandux jitnaqqas il-valur tal-bijodiversità għall-benefiċċji li l-bnedmin 
jistgħu jieħdu minnu, jew iħares lejn it-telf tal-bijodiversità bħala kwistjoni 
ekonomika biss;

Or.en

Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 8
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. F’dan il-kuntest jistieden lill-Kummissjoni tistudja u tagħmel proposti għal miżuri 
prattiċi sabiex il-prezz tat-telf tal-bijodiversità jkun internalizzat f’attivitajiet li 
għandhom impatt negattiv sinjifikanti fuq il-bijodiversità;

Or.en

Emenda mressqa minn Marios Matsakis

Emenda 9
Paragrafu 9a (ġdid)

9a. Jenfasizza l-importanza li fin-netwerk tan-Natura 2000 ikunu inklużi zoni f’pajjiżi u 
territorji barranin li jinsabu taħt is-sovranità ta’ Stati Membri ta’ l-UE;

Or.en
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Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 10
Paragrafu 10

10. Jisħaq fuq l-importanza ta' miżuri addizzjonali ffukati fuq speċijiet mhedda u 
jirrikonoxxi l-valur li l-użu tal-pjanijiet ta’ azzjoni dwar l-ispeċijiet jitwessa' f'dan ir-
rigward; jisħaq li l-ambjenti naturali u l-ispeċijiet li l-ħarsien tagħhom hu mitlub 
mid-direttiva għandhom ikunu rriveduti xjentifikament f’intervalli regolari;

Or.fi

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 11
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jagħraf li filwaqt li l-qbid u l-kummerċ ta' annimali ħajjin għadu qed joffri theddid 
lill-bijodiversità, l-Ewropa għandha wkoll numru ta’ istituzzjonijiet żooloġiċi u 
organizzazzjonijiet oħra li qed juru, permezz ta’ programmi ta’ trobbija u miżuri ta’ 
konservazzjoni ‘in situ’, li għandhom parti x'jilagħbu sabiex speċijiet li jinsabu fil-
periklu ta’ l-estinzjoni jibqgħu jinżammu ħajjin;

Or.en

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez

Emenda 12
Paragrafu 12

12. Jirrikonoxxi li l-ippjanar ta' l-użu ta' l-art u l-isfruttament ta' l-ispeċijiet selvaġġi 
(permezz tal-kaċċa u s-sajd) huma fatturi ewlenin li jaffettwaw il-bijodiversità u s-
servizzi ta' l-ekosistemi; jisħaq b'mod partikolari fuq it-theddid għall-art użata għall-
biedja u foresti b'valur għoli ta' natura li ġej kemm mill-intensifikazzjoni u kemm mill-
abbandun; jirrikonoxxi t-theddid lill-istokkijiet tal-ħut, speċijiet li m'humiex fil-mira u 
ambjenti naturali marittimi li ġej minn użi ta’ l-ambjenti naturali marittimi li 
m'humiex ekoloġikament sostenibbli, inklużi prattiki illegali;

Or.es
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Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 13
Paragrafu 12

12. Jirrikonoxxi li l-ippjanar ta' l-użu ta' l-art u l-isfruttament ta' l-ispeċijiet selvaġġi 
(permezz ta' kaċċa u sajd) huma fatturi ewlenin li jaffettwaw il-bijodiversità u s-
servizzi ta' l-ekosistemi; jisħaq b'mod partikolari dwar theddid għall-art użata għall-
biedja u foresti b'valur għoli ta' natura li ġej kemm mill-intensifikazzjoni u kemm 
mill-abbandun; jirrikonoxxi t-theddid lil stokkijiet tal-ħut, speċijiet li m'humiex fil-
mira u ambjenti naturali marittimi li ġej minn prattiki ta' sajd li m'humiex 
ekoloġikament sostenibbli inkluż is-sajd illegali u s-sajd li juża teknoloġiji distruttivi 
u li ma jagħmlux għażla;

Or.en

Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 14
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li d-diversità ta’ l-annimali mrobbija fl-irziezet u tal-
varjetajiet tal-pjanti mkabbra fil-biedja qiegħda dejjem tonqos; jitlob, għalhekk, li 
tiġi trasposta immedjatament id-Direttiva tal-Kunsill 98/95/KE1, li tipprovdi li jkun 
hemm bażi legali sabiex fil-qafas tal-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ taż-żrieragħ, 
tkun permessa l-konservazzjoni, permezz ta' l-użu in situ u fl-irziezet, ta' varjetajiet 
mhedda bl-erożjoni ġenetika; 

Or.en

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 15
Paragrafu 14

14. Jisħaq fuq l-importanza ta' implimentazzjoni f'waqtha u effettiva tad-Direttiva ta' 
Qafas dwar l-Ilma sabiex jinkiseb 'status ekoloġiku tajjeb' għall-ilmijiet ħelwa u tar-
Rakkomandazzjoni dwar Immaniġġjar Integrat taz-Zoni Kostali; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jagħmlu użu mill-istrumenti ekonomiċi pprovduti mill-Artikolu 5 u l-
Artikolu 9 tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma sabiex jingħata inċentiv għall-użu 
għaqli ta’ din ir-riżorsa skarsa u tkun ipprovduta bażi finanzjarja soda għall-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet għall-Immaniġġjar tal-Baċin tax-Xmajjar; jisħaq fuq
l-importanza li tinħoloq Direttiva ta' Qafas Marittima ambizzjuża bil-għan li tinkiseb 
'kundizzjoni ambjentali tajba' ta' l-ambjent marittimu; jisħaq fuq l-importanza li l-

  
1 ĠU L 25, 1.2.1999, p. 1.



PE 378.729v01-00 6/13 AM\631307MT.doc

MT

Istrateġija Marittima li ġejja tqiegħed il-manteniment tal-bijodiversità u s-servizzi ta' l-
ekosistemi bħala objettiv ewlieni l-aktar importanti;

Or.en

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 16
Paragrafu 16

16. Jirrikonoxxi t-theddid għall-ekosistemi minn ċerti pestiċidi, prodotti li jagħmluha 
diffiċli li jaqbad in-nar (flame retardants) u kimiċi oħrajn persistenti, bijokumulattivi u 
tossiċi; f'dan ir-rigward jisħaq fuq l-importanza ta' l-implimentazzjoni effettiva 
(tħassir) tar-REACH; jisħaq dwar il-bżonn li jkun hemm immoniterjar tal-
bijokumulazzjoni ta' kontaminanti bħal dawn permezz ta' predaturi f'ambjenti terrestri, 
ta' l-ilma ħelu u dawk marittimi; barra minn hekk jidhirlu li għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-perikli ta’ l-użu tal-pestiċidi peress li huma maħsubin biex 
ikunu tossiċi u huma użati fl-ambjent; jinnota li l-leġiżlazzjoni Ewropea l-ġdida 
dwar il-pestiċidi - proposta għal regolament dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)); proposta għal 
direttiva ta’ qafas dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (COM(2006)0372 -
2006/0132(COD)); Strateġija tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi 
(COM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) - għandha tiżgura li t-telf tal-bijodiversità 
Ewropea ma jikbirx minħabba l-użu tal-pestiċidi;

Or.en

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 17
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jenfasizza li l-immunokontraċezzjoni tista’ tilgħab parti deċiżiva fil-kontroll ta’ l-
ispeċijiet mammiferi invażivi barranin (IAS) u jinnota r-riċerka importanti li 
għaddejja bħalissa f’dan il-qasam; iħeġġeġ lill-Kummissjoni talloka finanzjament 
għar-riċerka Ewropea dwar l-immunokontraċezzjoni u li toħroġ sejħa għal proposti 
ta’ proġetti; jinnota li l-Programm LIFE+ huwa qafas li diġà jeżisti li jista’ jkun 
utilizzat b'riżultati aħjar biex jinkuraġġixxi l-azzjoni fuq l-IAS;

Or.en
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Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 18
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi sabiex tipproponi leġiżlazzjoni biex tkun 
ipprojbita l-introduzzjoni ta’ speċijiet barranin fl-Unjoni Ewropea;

Or.en

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 19
Paragrafu 19

19. Jiġbed l-attenzjoni lejn dak li xi drabi huwa l-impatt diżastruż ta’ organiżmi eżotiċi 
fl-ekosistema marittima; jitlob li jsiru miżuri urġenti biex ikun evitat it-trasferiment 
ta' organiżmi fl-ilma għas-saborra u jħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw il-
Konvenzjoni Internazzjonali għall-Kontroll u l-Immaniġġjar ta' l-Ilma għas-Saborra 
tal-Vapuri u tas-Sedimenti skond l-IMO;

Or.nl

Emenda mressqa minn Avril Doyle u Adamos Adamou

Emenda 20
Paragrafu 20

20. Jenfasizza l-importanza li l-qafas leġiżlattiv ta' l-UE dwar l-Organiżmi Modifikati 
Ġenetikament jiġi implimentat b'mod sħiħ; jenfasizza r-riskji potenzjali li hemm 
għall-bijodiversità mill-produzzjoni fuq skala industrijali ta’ wċuh immodifikati 
ġenetikament (GM) u jitlob lill-Kummissjoni tevalwa l-impatt fuq l-ekosistemi 
Ewropej;

Or.en

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 21
Paragrafu 21

21. Jappoġġa bis-sħiħ l-implimentazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (CBD) u jħeġġeġ it-tmexxija min-naħa ta' l-UE f'dan ir-rigward; jisħaq fuq 
l-importanza li l-programmi ta' ħidma tas-CBD, inklużi dawk dwar iz-zoni mħarsa, 
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jiġu implimentati; jisħaq fuq il-bżonn li tiġi ffinalizzata ħidma fuq reġim 
internazzjonali dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u għall-kondiviżjoni tal-benefiċċji;
jisħaq li l-appoġġ reċiproku u s-sinerġija bejn ftehimiet ambjentali internazzjonali 
għandhom jiżdiedu;

Or.fi

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 22
Paragrafu 21

21. Jappoġġa bis-sħiħ l-implimentazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (CBD) u jħeġġeġ it-tmexxija min-naħa ta' l-UE f'dan ir-rigward; jisħaq fuq
l-importanza li l-programmi ta' ħidma tas-CBD, inklużi dawk dwar iz-zoni mħarsa, 
jiġu implimentati; jisħaq dwar il-bżonn li tiġi ffinalizzata ħidma fuq reġim
internazzjonali dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u għall-kondiviżjoni tal-benefiċċji; 
jipproponi li pajjiżi terzi li jirċievu sussidji mill-UE għandhom jirrispettaw il-politiki 
ta’ l-UE dwar il-bijodiversità;

Or.en

Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 23
Paragrafu 23

23. Jenfasizza t-theddida li qed tiffaċċja l-bijodiversità mis-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fl-
ibħra fondi (deep sea bottom-trawling) u minn prattiki tas-sajd oħra li m’humiex 
sostenibbli; jinnota d-deċiżjoni riċenti fl-Assemblea Ġenerali tan-NU f'dan ir-rigward; 
(tħassir) iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taħdem flimkien man-NU u l-
Organizzazzjonijiet Reġjonali ta’ l-Immaniġġjar ta’ l-Industriji tas-Sajd relevanti, 
fejn jeżistu, sabiex ikunu adottati u implimentati miżuri biex ikunu mmaniġġjat l-
industriji tas-sajd kollha li jitmexxew f’ibħra li m’huma kkontrollati mill-ebda 
pajjiz, inklużi dawk l-industiji tas-sajd li jużaw ix-xbieki tat-tkarkir; ikompli jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni li taħdem għall-implimentazzjoni urġenti ta' miżuri li jħarsu l-
ambjenti naturali importanti ta’ l-ibħra fondi fl-ibħra li m'huma taħt il-kontroll ta’ l-
ebda pajjiż minn prattiki ta’ sajd distruttivi, inkluż is-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ;

Or.en
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Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez

Emenda 24
Paragrafu 23

23. Jenfasizza t-theddida li hemm għall-bijodiversità mis-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ 
(tħassir) (bottom-trawling) f’dak li jirrigwarda ċerti ambjenti naturali marittimi, 
pereżempju l-bankijiet tal-qroll u l-muntanji u ċ-ċmieni ta’ taħt il-baħar; jinnota d-
deċiżjoni riċenti fl-Assemblea Ġenerali tan-NU f'dan ir-rigward; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex tippreżenta aktar proposti leġiżlattivi dwar il-ħarsien ta’ 
ambjenti naturali bħal dawn fl-ilmijiet ta' l-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
tkompli taħdem flimkien man-NU u ma’ organizzazzjonijiet reġjonali ta’ l-industriji 
tas-sajd lejn l-implimentazzjoni urġenti ta' miżuri li jħarsu l-ambjenti naturali 
importanti ta' l-ibħra fondi fl-ibħra li m'huma kkontrollati mill-ebda pajjiż minn 
prattiki tas-sajd distruttivi;

Or.es

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez

Emenda 25
Paragrafu 23 a (ġdid)

23a. F'dan ir-rigward jiġbed l-attenzjoni lejn il-pakkett ta’ miżuri mħabbar dan l-aħħar 
mill-UE fin-NU, li jfisser assigurazzjoni li t-tkarkir tal-qiegħ, li jista’ jaffettwa l-
ekosistemi vulnerabbli b’mod negattiv, se jkollu jkun evalwat qabel ma jkun 
awtorizzat u li miżuri għal dan il-għan għandhom ikunu implimentati taħt ir-
responsabilità ta’ l-organizzazzjonijiet reġjonali ta’ l-industriji tas-sajd (RFOs) jew, 
jekk iz-zoni kkonċernati għad m’humiex irregolati minn korpi bħal dawn, 
għandhom ikunu implimentati mill-istati tal-bandiera li jtajru l-bastimenti 
kkonċernati;

Or.es

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 26
Paragrafu 29

29. Jirrikonoxxi l-'marka ekoloġika' (ecological footprint) li l-kummerċ ta' l-UE jħalli fuq 
il-bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistemi f'pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw l-impatti ewlenin li l-kummerċ għandu fuq il-
bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistemi, b'mod partikolari permezz ta' 
evlawazzjonijiet ta' l-impatt tas-sostenibilità; jisħaq fuq l-importanza li jsiru miżuri 
sabiex jitnaqqas l-impatt ekoloġiku tal-globalizzazzjoni fi ħdan il-kuntest ta' ftehimiet 
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multilaterali, reġjonali u bilaterali ta' kummerċ ħieles; jisħaq li l-politiki Ewropej 
m’għandhomx iwasslu għat-tnaqqis tal-bijodiversità f'pajjiżi terzi.

Or.en

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez

Emenda 27
Paragrafu 32

32. Ifaħħar l-approċċ li għandu jittieħed taħt il-ftehimiet il-ġodda ta' sħubija dwar is-
sajd, ibbażat fuq is-sostenibilità ta’ l-istokkijiet, il-prijorità mogħtija lill-isforzi biex 
ikunu mħaddna l-pajjiżi terzi kkonċernati fi ħdan kultura tas-sajd sostenibbli u lill-
finanzjament Komunitarju dejjem akbar għall-pjanijiet għall-industriji nazzjonali 
tas-sajd ibbażati fuq kriterji sosenibbli f’dawk il-pajjiżi, il-kontribuzzjonijiet għal 
għanijiet xjentifiċi u ta’ taħriġ u l-għajnuna biex il-pajjiżi terzi jkunu inkuraġġiti 
jingħaqdu ma’ l-organizzazzjonijiet reġjonali għall-industriji tas-sajd (RFOs), u fuq 
l-investiment li għandu jsir skond il-ftehimiet fl-applikazzjonijiet avanzati tat-
teknoloġija biex tkun imtejba s-sorveljanza; ma jistax ħlief ifaħħar formalment l-
irwol, li jista’ jitkejjel assolutament f’termini oġġettivi, li lagħbu fl-imgħoddi l-
ftehimiet dwar l-industriji tas-sajd meta għenu lin-nies ta’ ħafna pajjiżi inqas 
żviluppati biex jiggwadanjaw aċċess akbar għall-istokkijiet tal-ħut tagħhom stess, li 
ħolqu impjieġi fiz-zoni tal-kosta bħala riżultat ta’ l-attivitajiet tal-flotta tal-
Komunità, u li saħħew il-pożizzjoni finanzjarja ta’ dawk iz-zoni bis-saħħa ta’ l-
impjanti għall-ħażna fil-friża u l-industriji ta’ l-ipproċessar li twaqqfu fuq l-art; u, 
ifaħħar il-fatt li l-kuntatt ma’ flotot li huma rregolati strettament, kif inhuma l-flotot 
tal-Komunità, għen biex iġib bidla gradwali għall-aħjar fl-approċċ għall-
immaniġġjar ta’ l-industriji tas-sajd;

Or.es

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 28
Paragrafu 36

36. Jirrikonoxxi l-isfida immensa li ġejja mill-bżonn li nifhmu l-bijodiversità; jesprimi 
tħassib serju li l-livell ta' riżorsi ddedikati għar-riċerka dwar il-bijodiversità u l-
ekosistemi huwa wisq baxx meta wieħed iqis l-importanza kritika tal-kwistjoni għall-
prosperità u l-benesseri tagħna; iħeġġeġ sabiex tingħata prijorità akbar lill-iffinanzjar 
għar-riċerka dwar il-bijodiversità fil-programmi ta' riċerka Komunitarji (FP7) u 
nazzjonali; jagħraf il-ħtieġa li titqajjem kuxjenza pubblika fuq l-importanza tal-
bijodiversità;

Or.en
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 29
Paragrafu 37

37. Jirrikonoxxi l-bżonn li jkun hemm mekkaniżmi aktar effettivi sabiex il-bażi ta' 
evidenza relatata mal-bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistemi jkollha effett fuq il-
politika fil-livell tal-Komunità, f’dak ta' l-Istati Membri u fil-livell internazzjonali; 
jappoġġja l-proposta sabiex jinħoloq mekkaniżmu ġdid ta' l-UE għal parir indipendenti 
u awtorevoli għal dan il-għan, li jqis kif jixraq id-dispożizzjonijiet eżistenti; jistieden 
lill-Kummissjoni tħejji studji u evalwazzjonijiet ta’ l-impatti tal-produzzjoni ta’ 
enerġija rinovabbli fuq il-bijodiversità u fuq il-bidla fil-bijodiversità f’zoni urbani, 
inklużi kemm l-impatti pożittivi u kemm dawk negattivi ta’ l-ispeċijiet il-ġodda li qed 
jidhru f’zoni urbani;

Or.en

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 30
Paragrafu 37 a (ġdid)

37a. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li ħafna speċijiet ta’ ħut qed jonqsu u dwar il-fatt li r-
rapporti xjentifiċi ta’ l-ICES qed ikunu segwiti biss b’mod parzjali, jekk tassew qed 
ikunu segwiti, meta qed ikunu stabbiliti t-TACs;  jagħraf il-fatt li r-rapporti 
xjentifiċi m’humiex xi kmandi politiċi, imma jidhirlu li għandu jkun hemm 
raġunijiet sodi u argumenti tajbin għalfejn wieħed ma jikkonformax ruħu mar-
rakkomandazzjonijiet xjentifiċi; hu tal-fehma, f’dak il-każ, li l-Kummissjoni u l-
Kunsill għandhom jipproduċu wkoll argumenti biex juru li fl-UE ġenwinament qed 
ikun hemm konformità mal-prinċipju tar-Rendiment Sostenibbli Massimu (MSY);

Or.nl

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez

Emenda 31
Paragrafu 39

39. Jisħaq fuq ir-responsabilità ta' l-Istati Membri li jilqgħu l-opportunitajiet kollha 
disponibbli fi ħdan il-CAP, is-CFP, il-Fondi ta' Koeżjoni u dawk Strutturali u l-Life+
u s-Seba' Programm ta' Qafas, filwaqt li jżommu ma’ l-objettivi u l-prijoritajiet 
rispettivi tagħhom, u li jallokaw aktar riżorsi nazzjonali; iħeġġeġ sabiex tingħata 
konsiderazzjoni akbar lill-bżonnijiet finanzjarji fir-reviżjoni tal-baġit 2008-2009, li 
matulha għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' kemm qed ikun biżżejjed u disponibbli l-
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iffinanzjar ta' l-UE għall-bijodiversità, speċjalment għan-Natura 2000;

Or.es

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 32
Paragrafu 39 a (ġdid)

39a. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-possibilitajiet li jeżistu taħt id-Direttiva dwar ir-
Responsabilità Ambjentali biex ikun applikat il-prinċipju li min iniġġes iħallas u 
jħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw dawn il-possibilitajiet biex ikunu ffinanzjati miżuri 
biex ikunu jistgħu jintlaħqu objettivi ambjentali, inklużi dawk tad-Direttivi dwar l-
Ambjenti Naturali u t-Tajr;

Or.en

Emenda mressqa minn Marie Anne Isler Béguin

Emenda 33
Paragrafu 42 a (ġdid)

42a. Jagħfas fuq is-sinjifikat ta’ l-implimentazzjoni u l-infurzar sħaħ u konsistenti tad-
Direttivi dwar it-Tajr u l-Ambjenti Naturali; jinsisti li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jiddedikaw riżorsi u attenzjoni suffiċjenti għal dan il-kompitu;

Or.en

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 34
Paragrafu 45 a (ġdid)

45a. Jinnota li l-bijodiversità hija kunċett astratt li jmiss il-qalb ta’ xi ftit nies biss, imma 
li ħafna nies tassew tħossha marbuta emozzjonalment mal-pajsaġġi u l-karatteristiċi 
storiċi tagħhom magħmula mill-bniedem, u tapprezza sbuħithom; jiddispjaċih għall-
fatt li bil-mod il-mod l-agrikoltura fuq skala kbira qerdet il-bijodiversità u l-ġmiel 
tal-pajsaġġi; jidhirlu li r-restawrazzjoni tal-pajsaġġi, pereżempju r-ringieli ta’ 
sġajjar bejn il-mergħat, tkun approvata b’mod ġenerali u tkun qed tgħin biex iġġib 
lura mill-ġdid il-bijodiversità;

Or.nl



AM\631307MT.doc 13/13 PE 378.729v01-00

MT

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 35
Paragrafu 45 a (ġdid)

45a. Jinnota li fiż-żuijiet u l-akkwarji ta’ l-Ewropa jmorru aktar minn 100 miljun 
viżitatur fis-sena, u jagħraf illi dawn l-istituzzjonijiet għandhom parti sinjifikanti 
x’jilagħbu fit-tqajjim ta' kuxjenza pubblika dwar l-ambjent;

Or.en

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 36
Paragrafu 48

48. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta' evalwazzjoni 
f'nofs it-terminu (sa l-aħħar ta' l-2008) u fl-aħħar (sa l-aħħar ta' l-2010 u sa l-aħħar ta' 
l-2013) tal-progress li jsir lejn il-miri tal-Komunikazzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni tal-
Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament; jisħaq li s-sejbiet ta' dawn l-
evalwazzjonijiet għandhom jinfurmaw proċessi ta' reviżjoni politika u baġitarja aktar 
wiesgħa inklużi r-reviżjoni baġitarja 2008-09 u r-reviżjonijiet politiċi u baġitarji għall-
perjodu ta' wara l-2013; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija komprensiva 
għal medda twila ta’ żmien dwar il-bijodiversità wara l-2010;

Or.en


