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Mozzjoni għal Riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 63

Ċitazzjoni 3 a (ġdida)

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2001 dwar il-kwalità ta’ l-
arkitettura fl-ambjent urban u rurali1,

Or. it

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 62
Ċitazzjoni 6 a (ġdida)

– wara li kkunsidra l-Ftehima ta’ Bristol tas-7 ta’ Diċembru 2005 li fost it-tmien 
karatteristiċi ta’ belt sostenibbli, isemmi ambjent urban maħsub u mibni b’mod tajjeb,

Or. it

  
1 ĠU C 73 6.3.2001, p. 6.
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Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 62
Ċitazzjoni 8 a (ġdida)

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, iffirmat fid-29 ta’ 
Ottubru 2004 f’Ruma;

Or. de

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 4
Ċitazzjoni 8 b (ġdida)

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea, iffirmata 
fis-7 ta’ Diċembru 2000 f’Nizza1,

Or. de

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 5
Ċitazzjoni 8 c (ġdida)

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Vancouver dwar inħawi ta’ akkomodozzjoni, li 
ġiet ippubblikata waqt il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar akkomodazzjoni denja 
(Habitat 1) li saret bejn il-31 ta’ Mejju u l-11 ta’ Ġunju 1976 f’Vancouver,

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 6
Premessa A

A. billi n-nuqqas ta' akkomodazzjoni diċenti bi prezz li wieħed jista' jħallsu jinfluwenza 
b'mod dirett il-ħajja taċ-ċittadini, filwaqt li jillimita l-possibilitajiet tagħhom ta' 
integrazzjoni soċjali u ta' mobilità, kemm fiz-zoni urbani kif ukoll fiz-zoni rurali,

  
1 ĠU C 364 18.12.2000, p. 1
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Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 7
Premessa A

A. billi n-nuqqas ta' akkomodazzjoni diċenti bi prezz li wieħed jista' jħallsu jinfluwenza 
b'mod dirett il-ħajja taċ-ċittadini, filwaqt li jillimita l-possibilitajiet tagħhom ta' 
integrazzjoni soċjali u ta' mobilità, u, f’każijiet estremi, iwassal għal nuqqas fit-tul ta’ 
domiċilju fiss,

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 8
Premessa B

B. billi (tħassir) ħafna bliet Ewropej għandhom problemi kbar fuq il-livell ta' l-
akkomodazzjoni: nuqqas ta' provvista, żieda kbira fil-prezzijiet tax-xiri u tal-manutenzjoni 
(tħassir), stat ħażin tal-bini,

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 9
Premessa B

B. billi erba' minn kull ħames Ewropej (tħassir) jgħixu f'agglomerazzjoni urbana, filwaqt li 
ħafna bliet Ewropej għandhom problemi kbar fuq il-livell ta' l-akkomodazzjoni: għażla 
pletorika jew nuqqas ta' provvista skond ir-reġjun jew il-pajjiż, żieda kbira fil-prezzijiet 
tax-xiri u tal-manutenzjoni (tħassir), stat ħażin tal-bini,

Or. pl

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 10
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Premessa B

B. billi erba' minn kull ħames Ewropej (tħassir) jgħixu f'agglomerazzjoni urbana, filwaqt li 
ħafna bliet Ewropej għandhom problemi kbar fuq il-livell ta' l-akkomodazzjoni: nuqqas ta' 
provvista f’diversi reġjuni, fuq in-naħa l-waħda, u pletora ta’ akkomodazzjonijiet f’xi 
reġjuni, fuq in-naħa l-oħra, żieda kbira fil-prezzijiet tax-xiri u tal-manutenzjoni (tħassir), 
stat ħażin tal-bini, twaqqigħ tal-bini mingħajr strateġija integrata ta’ żvilupp, u li jista’ 
joħloq inugwaljanzi urbanistiċi ġodda,

Or. de

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 11
Premessa B

B. billi erba' minn kull ħames Ewropej (tħassir) jgħixu f'agglomerazzjoni urbana, filwaqt li 
ħafna bliet Ewropej għandhom problemi kbar fuq il-livell ta' l-akkomodazzjoni: nuqqas ta' 
provvista, żieda kbira fil-prezzijiet tax-xiri u tal-manutenzjoni (tħassir), stat ħażin tal-bini 
u l-problema tan-nies bla dar,

Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 12
Premessa B

B. billi erba' minn kull ħames Ewropej (tħassir) jgħixu f'agglomerazzjoni urbana, filwaqt li 
ħafna bliet Ewropej għandhom problemi kbar fuq il-livell ta' l-akkomodazzjoni: nuqqas ta' 
provvista, żieda kbira fil-prezzijiet tax-xiri u tal-manutenzjoni (tħassir), stat ħażin tal-bini 
u l-problema tan-nies bla dar,

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 13
Premessa D a (ġdida)

D bis. billi l-evoluzzjoni demografika u l-eżodu jistgħu jwasslu, f’ċerti reġjuni, għal 
tnaqqis fid-domanda għall-akkomodazzjoni, djar vojta u l-għibien ta’ infrastrutturi 
kulturali, b’mod partikulari, jekk tonqos il-kwalità tal-ħajja fil-kwartieri konċernati u 
prinċipalment, jibqgħu jgħixu hemmhekk il-kategoriji soċjali żvantaġġati,
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Or. de

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 14
Premessa E a (ġdida)

E bis. billi l-problema ta’ l-akkomodazzjoni mhix biss kwistjoni ta’ kostruzzjoni ta’ djar, 
iżda tinkludi wkoll l-infrastrutturi soċjali (ċentri kulturali, libreriji, stadja sportivi, 
ċentri għal-laqgħat, eċċ.), li huwa fattur importanti ta’integrazzjoni soċjali li jaħdem 
kontra s-sentiment ta’ aljenazzjoni, li huwa partikularment komuni fiċ-ċentri urbani l-
kbar,

Or. pl

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 15
Premessa F a (ġdida)

F bis. billi hemm bżonn li jinżammu ħajja ċ-ċentri tal-bliet u tal-kwartieri, kif ukoll il-
binijiet klassifikati bħala monumenti storiċi,

Or. de

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 16
Premessa G

G. billi l-firxa urbana toħloq diversi problemi soċjali u ekonomiċi billi taffettwa t-trasport 
(konġestjoni ta' trasport b'mod ġenerali, dipendenza fuq il-karozzi privati), il-ħarsien ta' l-
ambjent (żieda fil-konsum ta' l-eneġija, tniġġis) u l-aċċessibilità tas-servizzi u li t-tneħħija 
ta’ l-akkomodazzjonijiet għandha effetti ħżiena ħafna fuq l-użu u l-manutenzjoni ta’ 
infrastrutturi eżistenti tekniċi, soċjali, kulturali u tat-trasport,

Or. de

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 17
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Premessa H

H. billi (tħassir) r-riġenerazzjoni u l-konverżjoni mill-ġdid ta' artijiet industrijali urbani ftit li 
xejn użati (brownfield sites) u l-ħarsien ta' artijiet li għadhom ma ġewx żviluppati 
(greenfield sites) hija importanti,

Or. de

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 18
Premessa J

(ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. pl

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 19
Premessa L

L. billi jeżistu problemi ta' proprjetà tal-bini u problemi ta’ nuqqas ta’ sigurtà li jsibu 
ruħhom fiha dawk li jikru fil-każ li jinbidel il-proprjetarju meta r-responsabilitajiet 
soċjali ma jkunux definiti, b’mod partikulari fil-każ tal-bini ta' akkomodazzjoni 
sussidjata mill-Istat, speċjalment dawk maħluqa mill-privatizzazzjonijiet relattivament 
riċenti f'ċerti Stati Membri,

Or. de

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 20
Premessa L

L. billi jeżistu problemi ta' proprjetà tal-bini, speċjalment dawk li huma r-riżultat ta’ 
regolamenti inadekwati, kemm għal min jikri kif ukoll fil-każ ta' tranferimenti tal-
proprjetà (f’dak li jirrigwarda, pereżempju, ir-restituzzjoni tal-proprjetà) f'ċerti Stati 
Membri,

Or. en
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 21
Premessa O a (ġdida)

O bis. billi l-Kunsill tal-Ministri tal-Politika Soċjali poġġa l-kwistjoni tan-nies bla dar u ta’ 
l-esklużjoni fl-akkomodazzjoni fuq livell prijoritarju fil-qafas ta’ l-istrateġija Ewropea 
ta’ l-inklużjoni soċjali u l-ħarsien soċjali,

Or. fr

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 22
Premessa O b (ġdida)

O ter. billi l-investimenti fl-akkomodazzjoni soċjali għandhom u se jkompli jkollhom irwol 
essenzjali, billi jippermettu l-aċċess għas-suq ta’ l-akkomodazzjoni għal diversi persuni 
li, mingħajr dan, kienu jkunu esklużi,

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 23
Paragrafu 1

1. Iqis li d-dritt għal akkomodazzjoni xierqa bi prezz raġonevoli huwa dritt fundamentali 
importanti (tħassir) li huwa rikonoxxut f'diversi karti internazzjonali u kostituzzjonijiet 
ta' l-Istati Membri;

Or. en

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 24
Paragrafu 1

1. Iqis li d-dritt għal akkomodazzjoni diċenti u ta’ kwalità bi prezz li wieħed jista' jħallsu hu 
dritt fundamentali ta' kull ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea, rikonoxxut f'diversi karti 
internazzjonali u kostituzzjonijiet ta' l-Istati Membri;

Or. it



PE 384.350v01-00 8/28 AM\650194MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 25
Paragrafu 1

1. Iqis li d-dritt għal akkomodazzjoni diċenti bi prezz ta’ xiri jew kiri li wieħed jista' jħallsu 
hu dritt fundamentali ta' kull familja ta' l-Unjoni Ewropea, rikonoxxut f'diversi karti 
internazzjonali u kostituzzjonijiet ta' l-Istati Membri;

Or. pl

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 26
Paragrafu 1

1. Iqis li d-dritt għal akkomodazzjoni diċenti bi prezz li wieħed jista' jħallsu hu dritt 
fundamentali ta' kull ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea, rikonoxxut fit-Trattat li 
jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea u f’karti internazzjonali oħra u l-kostituzzjonijiet ta' l-Istati Membri;

Or. de

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 27
Paragrafu 1 a (ġdid)

1 bis. jitlob lill-Istati Membri sabiex jadottaw id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi neċessarji 
sabiex id-dritt għal akkomodazzjoni deċenti u bi prezz li jintlaħaq ikun jista' jiġi 
kkontestat fuq il-livell nazzjonali, b'tali mod li jkun jista' jiġi invokat direttament mill-
parti interessata quddiem il-ġurisdizzjoni kompetenti;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 28
Paragrafu 1 a (ġdid)

1 bis. Iqis li r-rinovar ta’ akkomodazzjonijiet għal skopijiet soċjali u l-effiċjenza 
enerġetika mhijiex biss problema urbana, u li d-diversi diffikultajiet relatati ma’ l-
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akkomodazzjoni li jeżistu fiz-zoni rurali, b’mod partikulari fil-pajjiżi ta’ koeżjoni ġodda, 
għandhom jingħataw l-attenzjoni kollha li jixirqilhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 29
Paragrafu 2

2. Jixtieq li jiġu identifikati, fuq il-livell Ewropew, sensiela ta’ indikaturi ta’ kwalità 
(tħassir) li jiddefinixxu l-idea ta' "akkomodazzjoni xierqa";

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 30
Paragrafu 2

2. Jixtieq li jiġu identifikati, fuq il-livell Ewropew, sensiela ta’ standards ta' kwalità minimi 
li jiddefinixxu l-idea ta' "alloġġi u zona ta’ akkomodazzjoni diċenti";

Or. de

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 31
Paragrafu 2 a (ġdid)

2 bis. Jixtieq – fil-perspettiva tar-reviżjoni tar-regolamenti tal-politika ta’ koeżjoni 
maħsuba għall-2009 – li jerġa’ jinfetaħ id-dibattitu dwar l-aċċess għal fondi 
komunitarji għall-bini ta’ akkomodazzjonijiet lill-Istati Membri kollha, li bħalissa mhux 
maħsub ħlief f’ċerti każijiet u f’ċerti pajjiżi, minħabba li l-ħtiġijiet fil-qasam tad-djar 
huma aspett kruċjali komuni fl-Ewropa kollha u li barra minn hekk, li anke l-inizjattiva 
JESSICA tal-Kummissjoni u tal-Bank Ewropew għall-Investiment (EIB) relatata mal-
programmi ta’ żvilupp urban integrat, tkun imwettqa bl-istess mod għall-pajjiżi kollha;

Or. it
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Emenda mressqa minnAlain Hutchinson

Emenda 32
Paragrafu 3

3. Jissottolinja l-importanza għall-UE li tiġi adottata Karta Ewropea dwar l-akkomodazzjoni 
u jixtieq ikomplu fuq l-inizjattiva meħuda mill-Intergrupp Akkomodazzjoni-Urbana tal-
Parlament Ewropew li għandha l-għan li tiġi adottata l-Karta tal-Parlament Ewropew, 
imsejsa fuq it-test approvat mill-gruppi politiċi rappreżentanti fi ħdan l-intergrupp;

 Or. fr

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 33
Paragrafu 4

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa - fil-kuntest ta' l-Istrateġija ta' Liżbona - li jissaħħaħ id-dritt għall-
għajnuna biex wieħed isib akkomodazzjoni, kif ukoll id-drittijiet soċjali kollha bil-għan 
ta' inklużjoni soċjali u, partikolarment b'mod li mobilità vera tal-ħaddiema tkun 
possibbli wkoll;

Or. fr

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 34
Paragrafu 4

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa - fil-kuntest ta' l-Istrateġija ta' Liżbona - li jissaħħaħ id-dritt għall-
għajnuna biex wieħed isib akkomodazzjoni, u għad-drittijiet soċjali kollha, kif ukoll biex 
jinħolqu mekkaniżmi u strumenti finanzjarji oħra sabiex mobilità vera tal-ħaddiema 
tkun possibbli;

Or. pl

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 35
Paragrafu 4

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa - fil-kuntest ta' l-Istrateġija ta' Liżbona - li jissaħħaħ id-dritt għall-
għajnuna biex wieħed isib akkomodazzjoni, kif ukoll drittijiet soċjali oħra, sabiex 
mobilità vera tal-ħaddiema tkun possibbli;
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Or. pl

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 36
Paragrafu 4 a (ġdid)

4 a. Jikkunsidra li l-iżvilupp tal-fenomeni ta' segregazzjoni fi spazju, u ta' 
speċjalizzazzjoni soċjali tat-territorji marbutin mal-kundizzjonijiet ta' alloġġ, għandhom 
jiġu miġġielda f'isem il-koeżjoni territorjali ta' l-Unjoni Ewropea, u li l-ekwilibrju 
soċjali u t-taħlita soċjali tat-territorji għandhom jiggwidjaw il-politiki ta' l-Unjoni 
Ewropea u ta' l-Istati Membri; jixtieq ukoll li l-organizzazzjoni ta' l-ispazju 
Komunitarju jkun jista' jintegra l-għan ta' l-ekwilibrar mill-ġdid tat-territorji li huma 
stigmatizzati soċjalment, u l-għan tat-tnaqqis ta' differenzi ta' koeżjoni;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 37
Paragrafu 5

(ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija.)

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 38
Paragrafu 6, bulit 3

● li jikkonċernaw l-infrastrutturi ta' l-elettriku u tal-gass, imma wkoll ta' l-ilma, tad-drenaġġ 
u s-sistema ta' tisħin (sigurtà tas-sistemi eżistenti u tat-teknoloġiji ta' rijabilitazzjoni u 
tibdil ta' pajpijiet qodma);

Or. pl

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 39
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Paragrafu 6 a (ġdid)

6 a. Jinsisti dwar ir-responsabilta soċjali tas-servizzi ta' alloġġ, jirreferi b'mod 
partikulari għall-istrumenti li huma l-kera massima u l-bini ta' alloġġi soċjali, li jagħtu 
kontribut importanti għall-provvista ta' servizzi bażiċi għall-popolazzjoni;

Or. de

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 40
Paragrafu 6 a (ġdid)

6 a. Jikkunsidra wkoll li huwa importanti li jiġu ttrattati b'mod koerenti d-dimensjonijiet 
differenti ta' l-iżvilupp sostenibbli (solidarjeta, ambjent u enerġija), l-aċċessibilta, is-
saħħa, is-sigurta u l-kwalita ta' użu, u li jkun żgurat li r-responsabilta għat-titjib ta' l-
alloġġ tkun kompatibbli mal-mezzi ta' min se jħallas;

Or. fr

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 41
Paragrafu 6 a (ġdid)

6 a. Jenfasizza l-importanza taċ-ċentri kulturali, tad-djalogu interkulturali kif ukoll tal-
proġetti komuni għal bosta kwartjieri, peress li dawn jippermettu li tkun favorizzata l-
integrazzjoni ta' diversi komunitajiet preżenti fl-ibliet, fis-subborgi u fiz-zoni rurali fil-
viċin;

Or. pl

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 42
Paragrafu 7

7. Jenfasizza l-ħtieġa li r-riflessjoni dwar il-kwistjoni speċifika ta' l-akkomodazzjoni u l-
lokalita tiġi estiża għall-akkomodazzjoni fiz-zoni rurali, li kultant titħalla fil-ġenb filwaqt 
li qed jiżdiedu d-diffikultajiet: dħul finanzjarju baxx tan-nies, lokalita mxerrda u 
antikwata, nuqqas ta' alloġġi għall-kiri, soċjali jew oħrajn; jenfasizza wkoll li l-
kwistjonijiet ta' riskju huma importanti minħabba l-akkoljenza ta' popolazzjonijiet 
ġodda u l-vitalita tat-territorji;
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Or. fr

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 43
Paragrafu 7

7. Jenfasizza l-ħtieġa li r-riflessjoni dwar l-akkomodazzjoni tiġi estiża għall-akkomodazzjoni 
fl-ibliet kbar, fl-ibliet ħafna iżgħar u fiz-zoni rurali; huwa tal-fehma li l-ibliet iż-żgħar 
jattiraw il-popolazzjoni rurali mhux biss minħabba x-xogħol li dawn joffru, imma wkoll
minħabba li dawn jippermetti li jinkiseb livell ta' edukazzjoni u ta' kwalifiki aktar għoli 
u peress li dawn joffru tweġiba għall-ħtiġijiet fil-qasam tas-saħħa jew tal-kultura; 
jenfasizza li hemm bżonn li jkun appoġġjat l-iżvilupp ta' dan l-irwol li għandhom l-ibliet 
iż-żgħar, peress li dan huwa direttament marbut mar-rikostruzzjoni taz-zoni rurali, 
b'mod partikulari fil-qasam tas-servizzi tas-saħħa, ta' l-edukazzjoni sekondarja, ta' l-
iżvilupp ta' l-SMEs fis-setturi mhux agrikoli, tat-turiżmu, tal-balneoterapija, eċċ;

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 44
Paragrafu 7

7. Jenfasizza l-ħtieġa li r-riflessjoni dwar l-akkomodazzjoni tiġi estiża għall-akkomodazzjoni 
fiz-zoni rurali u li tkun meqjusa l-ispeċifiċita ta' stazzjonijiet balneari u tal-lokalitajiet 
ta' villeġġatura;

Or. pl

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 45
Paragrafu 7

7. Jenfasizza l-ħtieġa li r-riflessjoni dwar l-akkomodazzjoni tiġi estiża għall-akkomodazzjoni 
fiz-zoni rurali, b'mod partikulari fl-Istati Membri l-ġodda fejn iz-zoni rurali aktar 
jaffaċċjaw diffikultajiet fil-qasam ta' l-alloġġ milli fiz-zoni urbani, peress li hemm 
kundizzjonijiet inaċċettabbli ta' l-għajxien u t-trasformazzjoni ta' villaġġi sħaħ f'getti 
fil-kampanja;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jamila Madeira

Emenda 46
Paragrafu 7

7. Jenfasizza l-ħtieġa li r-riflessjoni dwar l-akkomodazzjoni tiġi estiża għall-akkomodazzjoni 
fiz-zoni rurali u li jsaħħaħ is-sehem u l-kontribut tiegħu f'politika bilanċjata ta' tfassil 
tat-territorju u fil-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni taz-zoni rurali;

Or. pt

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 47
Paragrafu 7 a (ġdid)

7 a. Jenfasizza l-importanza partikulari ta' l-iżvilupp ta' l-ibliet żgħar, u b'mod 
partikulari tas-sehem li dawn għandhom, peress li huwa direttament marbut mar-
rikostruzzjoni taz-zoni rurali, speċjalment fil-qasam ta' servizzi tas-saħħa, ta' l-
edukazzjoni sekondarja, ta' l-iżvilupp ta' l-SMEs fis-setturi mhux agrikoli, tat-turiżmu, 
tal-balneoterapija, eċċ;

Or. pl

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 48
Paragrafu 7 a (ġdid)

7 a. Jikkunsidra li, fiz-zoni rurali, huwa indispensabbli li jkunu proposti miżuri ta' 
inkoraġġament għall-akkwist, għar-rijabilitazzjoni jew għar-rinnovament tal-bini antik, 
għall-appoġġ lill-korpi pubbliċi u privati li jagħtu parir, u għall-akkumpanjament 
individwalizzat għall-installazzjoni ta' individwi u professjonisti, kif ukoll għat-titjib ta' 
l-offerti ta' alloġġi soċjali pubbliċi u privati, ġodda jew rinnovati;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 49
Paragrafu 8

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex itejbu d-database, u biex jirfinaw d-dijanjosi 
rigward l-ispejjeż ta' l-akkomodazzjoni biex jikkunsidraw aħjar l-eteroġenità ta' min 
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jokkupa l-akkomodazzjoni u ta' l-użu ta' l-infrastrutturi tekniċi, soċjali, kulturali u 
tat-trasport u biex ipoġġu, bħala strument preventiv, l-akkomodazzjoni fil-
perspettiva globali tax-xjuħija tal-popolazzjoni, tal-bidla ta' l-istrutturi familjari 
tradizzjonali u tas-sitwazzjoni partikulari taż-żgħażagħ;

Or. de

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 50
Paragrafu 8

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tapprofondixxi d-dijanjosi rigward l-ispejjeż ta' l-
akkomodazzjoni u, b'mod aktar ġenerali, is-suq tad-djar biex tikkunsidra wkoll l-
eteroġenità ta' min jokkupa l-akkomodazzjoni (imħassar) ix-xjuħija tal-popolazzjoni, 
(imħassar) il-bidla ta' l-istrutturi familjari tradizzjonali u (imħassar) s-sitwazzjoni 
partikulari taż-żgħażagħ;

Or. it

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 51
Paragrafu 8

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirfina d-dijanjosi rigward l-ispejjeż ta' l-akkomodazzjoni u 
t-talba għall-alloġġ biex tikkunsidra aħjar l-eteroġenità ta' min jokkupa l-akkomodazzjoni 
u biex tpoġġi l-akkomodazzjoni fil-perspettiva globali tax-xjuħija tal-popolazzjoni, tal-
bidla ta' l-istrutturi familjari tradizzjonali u tas-sitwazzjoni partikulari taż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda mressqa minn Ljudmila Novak

Emenda 52
Paragrafu 8

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirfina d-dijanjosi rigward l-ispejjeż ta' l-akkomodazzjoni 
biex tikkunsidra aħjar l-eteroġenità ta' min jokkupa l-akkomodazzjoni, tal-bżonnijiet tat-
tfal u taż-żgħażagħ fil-qasam ta' l-attivitajiet u tar-rekreazzjoni, u biex tpoġġi l-
akkomodazzjoni fil-perspettiva globali tax-xjuħija tal-popolazzjoni, tal-bidla ta' l-istrutturi 
familjari tradizzjonali (imħassar);

Or. sl
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 53
Paragrafu 8 a (ġdid)

8 a. Jenfasizza li, fir-rigward tal-prinċipju tas-sussidjarjeta, il-problemi ta' l-alloġġ, 
bħala kwistjonijiet nazzjonali, għandhom jiġu trattati prinċiparjament fuq livell lokali u 
li, minn dan il-lat, hemm il-lok li jiġu megħjuna l-muniċipalitajiet;

Or. en

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 54
Paragrafu 8 a (ġdid)

8 a. Jixtieq li l-awtoritajiet nazzjonali u lokali jadottaw miżuri bil-għan li jiffaċilitaw l-
aċċess għaż-żgħażagħ għall-ewwel alloġġ tagħhom;

Or. it

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 55
Paragrafu 9

9. Jikkunsidra li, meta wieħed iqis il-komplessità tal-fatturi li għandhom impatt fuq l-
akkomodazzjoni, hu neċessarju li wieħed jadotta approċċ integrat - ankrat fil-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u ta' prossimità - li jiżgura l-istabbiliment simultanju ta' l-elementi differenti 
li jippermetti li jiffaċilita l-aċċess għall-alloġġ u li jitjiebu l-kwalita tal-bini, il-kwalità 
tal-ħajja u l-kapaċità attrattiva taz-zoni urbani;

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 56
Paragrafu 9

9. Jikkunsidra li, meta wieħed iqis il-komplessità tal-fatturi li għandhom impatt fuq l-
akkomodazzjoni, hu neċessarju li wieħed jadotta approċċ integrat - ankrat fil-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u ta' prossimità - li jiżgura l-istabbiliment simultanju ta' l-elementi differenti 
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li jippermetti li jitjiebu l-kwalità tal-ħajja u l-kapaċità attrattiva taz-zoni kemm urbani kif 
ukoll rurali;

Or. en

Emenda mressqa minn Ljudmila Novak

Emenda 57
Paragrafu 9

9. Jikkunsidra li, meta wieħed iqis il-komplessità tal-fatturi li għandhom impatt fuq l-
akkomodazzjoni, hu neċessarju li wieħed jadotta approċċ integrat - ankrat fil-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u ta' prossimità - li jiżgura l-istabbiliment simultanju ta' l-elementi differenti 
li jippermetti li jitjiebu l-kwalità tal-ħajja tal-ġenerazzjonijiet kollha u l-kapaċità 
attrattiva taz-zoni urbani;

Or. sl

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 58
Paragrafu 9 a (ġdid)

9 a. Jenfasizza li fil-każ fejn il-maġġoranza ta' l-alloġġi soċjali mhux qegħdin f'ambjent 
favorevoli ħafna għas-saħħa u li l-kwalita tagħhom ma tippermettix li tingħata 
garanzija ta' kundizzjonijiet tajbin ta' l-għajxien, hemm bżonn mhux biss li jkun 
promoss alloġġ permezz ta' azzjonijiet ta' żvilupp iffinanzjati mill-Fondi Ewropej għall-
Iżvilupp Reġjonali, imma wkoll li titjieb is-saħħa u l-ambjent ta' l-abitanti ta' l-alloġġi 
soċjali u, b'hekk, tal-kwalita ta' l-għajxien tagħhom;

Or. hu

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 59
Paragrafu 10

10. Iqis ukoll li approċċ bħal dan għandu iktar opportunitajiet li jirnexxi jekk jitwettaq mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali li jistgħu jiżguraw viżjoni ġenerika, koordinazzjoni tajba 
ħafna tal-politiki u ta' l-inizjattivi implimentati fl-agglomerazzjoni u viżjoni għaż-żmien 
twil għall-iżvilupp ta' l-agglomerazzjoni; (imħassar)

Or. pt
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 60
Paragrafu 10

10. Iqis ukoll li approċċ bħal dan għandu iktar opportunitajiet li jirnexxi jekk jitwettaq mill-
awtoritajiet lokali li jistgħu jiżguraw viżjoni ġenerika, koordinazzjoni tajba ħafna tal-
politiki u ta' l-inizjattivi implimentati (imħassar) u viżjoni għaż-żmien twil għall-iżvilupp 
taz-zoni urbani u rurali; iħeġġeġ, konsegwentament, lill-Istati Membri biex jinvolvu lill-
ibliet fl-ipprogrammar u fl-amministrazzjoni tal-fondi strutturali mmirati lejn il-
kofinanzjament ta' l-attivitajiet urbani eliġibbli fil-qafas tal-programmi operazzjonali, u 
biex jiddelegaw lilhom l-implimentazzjoni tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 61
Paragrafu 10

10. Iqis ukoll li approċċ bħal dan għandu iktar opportunitajiet li jirnexxi jekk jitwettaq 
mill-awtoritajiet lokali li jistgħu jiżguraw viżjoni ġenerika, koordinazzjoni tajba ħafna 
tal-politiki u ta' l-inizjattivi implimentati fl-agglomerazzjoni u viżjoni għaż-żmien twil 
għall-iżvilupp ta' l-agglomerazzjoni; Iħeġġeġ, konsegwentament, lill-Istati Membri, 
skond l-Artikolu 11 tar-regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 
2006 li jinkludi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Fondi ta' Koeżjoni, u jirrevoka r-regolament 
(KE) Nru 1260/1999, biex jinvolvu lill-ibliet fl-ipprogrammar u fl-amministrazzjoni 
tal-fondi strutturali mmirati lejn il-kofinanzjament ta' l-attivitajiet urbani eliġibbli fil-
qafas tal-programmi operazzjonali, u biex jiddelegaw lilhom l-implimentazzjoni 
tagħhom;

Or. pl

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 62
Paragrafu 10

10. Iqis ukoll li approċċ bħal dan għandu iktar opportunitajiet li jirnexxi jekk jitwettaq mill-
awtoritajiet lokali li jistgħu jiżguraw viżjoni ġenerika, koordinazzjoni tajba ħafna tal-
politiki u ta' l-inizjattivi implimentati fl-agglomerazzjoni u viżjoni għaż-żmien twil għall-
iżvilupp ta' l-agglomerazzjoni; Iħeġġeġ, konsegwentament, lill-Istati Membri biex 
jinvolvu lill-ibliet fl-ipprogrammar u fl-amministrazzjoni tal-fondi strutturali mmirati lejn 
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il-kofinanzjament ta' l-attivitajiet urbani eliġibbli fil-qafas tal-programmi operazzjonali, u 
biex jiddelegaw lilhom l-implimentazzjoni u r-responsabilta finanzjarja tagħhom;

Or. de

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 63
Paragrafu 10 a (ġdid)

10 a. Jistieden lill-Istati Membri kif ukoll lill-awtoritajiet lokali biex joqogħdu attenti biex 
matul l-implimentazzjoni tal-programmi favur l-alloġġ li jibbenefika s-sovvenzjonijiet 
komunitarji, il-gruppi lokali jipproċedu, fuq il-bażi tar-rakkomandazzjoni tal-
Presidenza Finlandiża bit-titolu "Is-saħħa fil-politiki kollha" (Health in all Policies), 
għal evalwazzjoni ta' l-impatt fuq is-saħħa li jippermetti t-twaqqif ta' ambjent tajjeb 
għas-saħħa għall-persuni soċjalment żvantaġġati;

 

Or. hu

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 64
Paragrafu 11

11. jinsisti fuq in-neċessita ta' djalogu u ta' konsultazzjoni bejn il-livelli differenti ta' 
awtoritajiet lokali, reġjonali u govermentali, sabiex tkun żgurata l-koerenza ta' l-intervent 
pubbliku grazzi għal koordinazzjoni orizzontali (bejn il-politiki tal-Komunità kollha 
rigward l-akkomodazzjoni), vertikali (bejn il-parteċipanti ewlenin f'livelli differenti -
Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali - li jittrattaw l-akkomodazzjoni) u mħallta (bejn l-
awtoritajiet pubbliċi, il-parteċipanti soċjo-ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili);

Or. pl

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 65
Paragrafu 11

11. jinsisti fuq in-neċessita ta' djalogu u ta' konsultazzjoni bejn il-livelli differenti ta' 
awtoritajiet lokali, reġjonali u govermentali, sabiex tkun żgurata l-koerenza ta' l-intervent 
pubbliku grazzi għal koordinazzjoni orizzontali (bejn il-politiki tal-Komunità kollha 
rigward l-akkomodazzjoni), vertikali (bejn il-parteċipanti ewlenin f'livelli differenti -
Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali - li jittrattaw l-akkomodazzjoni) u mħallta (bejn l-
awtoritajiet pubbliċi, il-parteċipanti soċjo-ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili);
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Or. pt

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 66
Paragrafu 11

11. jinsisti fuq in-neċessita ta' djalogu u ta' konsultazzjoni bejn il-livelli differenti ta' 
awtoritajiet lokali, reġjonali u govermentali, sabiex tkun żgurata l-koerenza ta' l-intervent 
pubbliku u li ssir b'mod li din tkun soċjalment responsabbli grazzi għal koordinazzjoni 
orizzontali (bejn il-politiki tal-Komunità kollha rigward l-akkomodazzjoni), vertikali (bejn 
il-parteċipanti ewlenin f'livelli differenti - Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali - li 
jittrattaw l-akkomodazzjoni) u mħallta (bejn l-awtoritajiet pubbliċi, il-parteċipanti soċjo-
ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili);

Or. de

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 67
Paragrafu 11

11. jinsisti fuq in-neċessita ta' djalogu u ta' konsultazzjoni bejn il-livelli differenti ta' 
awtoritajiet lokali, reġjonali u govermentali, sabiex tkun żgurata l-koerenza ta' l-intervent 
pubbliku grazzi għal koordinazzjoni orizzontali (bejn il-politiki tal-Komunità kollha 
rigward l-akkomodazzjoni), vertikali (bejn il-parteċipanti ewlenin f'livelli differenti -
Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali - li jittrattaw l-akkomodazzjoni) u mħallta (bejn l-
awtoritajiet pubbliċi, il-parteċipanti soċjo-ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili);jixtieq bl-
istess mod li jkun hemm parteċipazzjoni qawwija mir-residenti sabiex jinkisbu għażliet 
komuni relatati ma' l-attivitajiet li jagħtu l-ħajja mill-ġdid, li jirriabilitaw, li 
jamministraw u jikkonservaw l-ambjent urban;

Or. it

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 68
Paragrafu 11

11. jinsisti fuq in-neċessita ta' djalogu u ta' konsultazzjoni bejn il-livelli differenti ta' 
awtoritajiet lokali, reġjonali u govermentali, sabiex tkun żgurata l-koerenza ta' l-intervent 
pubbliku grazzi għal koordinazzjoni orizzontali (bejn il-politiki tal-Komunità kollha 
rigward l-akkomodazzjoni), vertikali (bejn il-parteċipanti ewlenin f'livelli differenti -
Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali - li jittrattaw l-akkomodazzjoni) u mħallta (bejn l-
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awtoritajiet pubbliċi, il-parteċipanti soċjo-ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili);iqis li dan 
id-djalogu għandu jassoċja direttament lill-abitanti u l-organizzazzjonijiet tagħhom 
mad-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet ta' ħajjithom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 69
Paragrafu 12

12. iħeġġeġ għal koordinazzjoni akbar tal-flussi finanzjarji tal-politiki li jikkonċernaw l-
akkomodazzjoni b'mod partikolari sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà bejn l-
azzjonijiet appoġġjati mill-FEDER, l-istrumenti finanzjarji JESSICA u JEREMY, kif 
ukoll is-Seba' Programm ta' Qafas għall-R&D u l-inizjattivi l-oħra komunitarji, nazzjonali, 
reġjonali u lokali fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni u r-rinovazzjoni urbana;

Or. pt

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 70
Paragrafu 12

12. iħeġġeġ għal koordinazzjoni akbar tal-flussi finanzjarji u tal-politiki li jikkonċernaw l-
akkomodazzjoni b'mod partikolari sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà bejn l-
azzjonijiet appoġġjati mill-FEDER, l-istrumenti finanzjarji JESSICA u JEREMY, kif 
ukoll is-Seba' Programm ta' Qafas għall-R&D u l-inizjattivi l-oħra komunitarji, nazzjonali 
u lokali fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni għar-rinovazzjoni urbana u rurali;

Or.

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 71
Paragrafu 12

12. iħeġġeġ għal koordinazzjoni akbar tal-flussi finanzjarji tal-politiki li jikkonċernaw l-
akkomodazzjoni b'mod partikolari sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà bejn l-
azzjonijiet appoġġjati mill-FEDER, l-istrumenti finanzjarji JESSICA u JEREMY, kif 
ukoll is-Seba' Programm ta' Qafas għall-R&D u l-inizjattivi l-oħra komunitarji, nazzjonali
u lokali fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni u r-rinovazzjoni urbana u b'mod partikolari l-
immodernizzar u r-rinovazzjoni ta' bini abitabbli fil-kwartieri storiċi tal-bliet;
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Or. pl

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 72
Paragrafu 12

12. iħeġġeġ għal koordinazzjoni akbar tal-flussi finanzjarji tal-politiki li jikkonċernaw l-
akkomodazzjoni b'mod partikolari sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà bejn l-
azzjonijiet appoġġjati mill-FEDER, l-istrumenti finanzjarji JESSICA u JEREMY, kif 
ukoll is-Seba' Programm ta' Qafas għall-R&D u l-inizjattivi l-oħra komunitarji, nazzjonali 
u lokali fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni u r-rinovazzjoni urbana; jixtieq li l-attivitajiet fil-
kwistjoni ta' l-akkomodazzjoni ffinanzjata mill-FEDER ikunu jistgħu jkunu fis-27 Stat 
Membru;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter

Emenda 73
Paragrafu 13 a (ġdid)

13 bis. jitlob lill-Kummissjoni sabiex waqt li tikkontrolla l-intervenzjonijiet tal-Fondi 
Strutturali, tiżgura li fil-qafas tal-finanzjament ta' bini ta' akkomodazzjonijiet mill-
Fondi Strutturali Ewropej, il-premessa 6 tar-Regolament (KE) nru 1080/2006 (tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali) tkun osservata b'mod sħiħ 
u l-bini ssussidjat ta' akkomodazzjonijiet, b'kera soċjali u massima, jikkonforma mal-
prinċipju ta' l-għajnuna pubblika li jippermetti li jkun hemm bini xieraq għad-
dispożizzjoni tal-klassijiet soċjali żvantaġġati;

Or. de

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 74
Paragrafu 14

14. jikkonferma l-appoġġ tiegħu għat-tisħiħ tas-sħubija bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-
parteċipanti soċjo-ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili (tħassir);

Or. pl
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 75
Paragrafu 14

14. jikkonferma l-appoġġ tiegħu għat-tisħiħ tas-sħubija bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-
parteċipanti soċjo-ekonomiċi ewlenin u s-soċjetà ċivili, li mhix illimitata biss għas-
sħubija pubblika-privata (PPP);

Or.

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 76
Paragrafu 14 a (ġdid)

14 bis. jenfasizza l-importanza li jista' jkollhom is-sħubijiet pubbliċi-privati fl-
immodernizzar ta' bini prefabbrikat u fir-riġenerazzjoni ta' zoni industrijali, b'mod 
partikolari fl-Istati Membri l-ġodda; jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi japplikaw dan il-
mudell għat-twettiq ta' proġetti fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni;

Or. pl

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 77
Paragrafu 14 a (ġdid)

14 bis. jenfasizza li huwa importanti li jiġu appoġġjati l-koperattivi ta' l-akkomodazzjonijiet 
li jilagħbu rwol importanti fl-Ewropa għal provvediment ta' akkomodazzjonijiet 
mingħajr lussu;

Or. en

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 78
Paragrafu 18

18. jenfasizza l-importanza ta' skambji ta' prattiki tajbin fil-qasam tal-politika ta' l-
akkomodazzjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa riżorsi tematiċi għall-
akkomodazzjoni simili għal dawk implimentati fil-qafas tal-programm URBACT; f'dan il-
kuntest, jilqa' b'interess l-inizjattiva tal-Kummissjoni "Ir-reġjuni, l-parteċipanti ewlenin 
tal-bidla ekonomika" (COM(2006)0675) u jistenna (tħassir) il-preżentazzjoni tal-
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modalitajiet implimentati f'din l-inizjattiva;

Or. it

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 79
Paragrafu 18

18. jenfasizza l-importanza ta' skambji ta' prattiki tajbin fil-qasam tal-politika ta' l-
akkomodazzjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa riżorsi tematiċi għall-
akkomodazzjoni simili għal dawk implimentati fil-qafas tal-programm URBACT: jitlob 
barra minn hekk, it-twaqqif ta' netwerk tematiku simili għall-iskambji ta' prattiki tajbin 
bejn ir-reġjuni rurali pijunieri fl-innovazzjoni fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni u fil-
qasam rurali; f'dan il-kuntest, jilqa' b'interess l-inizjattiva tal-Kummissjoni "Ir-reġjuni, l-
parteċipanti ewlenin tal-bidla ekonomika" (COM(2006)0675) u jistenna bil-ħerqa il-
preżentazzjoni tal-modalitajiet implimentati f'din l-inizjattiva;

Or.

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 80
Paragrafu 19

19. iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq websajt bil-lingwi kollha ta' l-Unjoni Ewropea li jista' 
jkun' forum ta' koperazzjoni u skambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajbin għall-imaġini 
tan-netwerk Ewropew tat-tagħrif dwar il-politiki urbani (EUKN European Urban 
Knowledge Network);

Or. pl

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 81
Paragrafu 19

19. iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq websajt li tista' tkun' forum ta' koperazzjoni u skambju ta' 
informazzjoni u ta' prattiki tajbin bejn in-netwerks Ewropej li jirrikonoxxu problemi 
marbuta ma' l-akkomodazzjoni, b'mod speċjali n-netwerk Ewropew tat-tagħrif dwar il-
politiki urbani (EUKN European Urban Knowledge Network);

Or. en
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 82
Paragrafu 19

19. iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq websajt li tista' tkun' forum ta' koperazzjoni u skambju ta' 
informazzjoni u ta' prattiki tajbin għall-imaġini tan-netwerk Ewropew tat-tagħrif dwar il-
politiki urbani (EUKN European Urban Knowledge Network); jenfasizza barra minn 
hekk li forum bħal dan ta' koperazzjoni u skambju ta' informazzjonijiet u prattiki tajbin 
għandu bl-istess mod ikun stabbilit għall-akkomodazzjoni u l-innovazzjoni fiz-zoni 
rurali;

Or.

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 83
Paragrafu 20

20. jitlob lill-Kummissjoni tipprepara studju li jagħti rendikont tad-distribuzzjoni, tipi ta' 
kompetenzi u tar-responsabilitajiet bejn il-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll tal-
qasam ġuridiku relatat ma' l-akkomodazzjoni fl-Istati Membri differenti (EU-27) u se 
jippermetti li jittieħdu deċiżjonijiet kuxjenti kif ukoll li jiġu identifikati l-possibiltajiet ta' 
azzjoni ta' l-UE favur l-akkomodazzjoni sabiex ikun żgurat valur miżjud reali tal-miżuri 
komunitarji meta mqabbla ma' l-azzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 84
Paragrafu 20

20. jitlob lill-Kummissjoni tipprepara studju li jagħti rendikont tad-distribuzzjoni tal-
kompetenzi u tar-responsabilitajiet bejn il-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll tal-
qasam ġuridiku relatat ma' l-akkomodazzjoni fl-Istati Membri differenti (EU-27) u se 
jippermetti li jittieħdu deċiżjonijiet kuxjenti kif ukoll li jiġu identifikati l-possibiltajiet ta' 
azzjoni ta' l-UE favur l-akkomodazzjoni sabiex ikun żgurat valur miżjud reali tal-miżuri 
komunitarji meta mqabbla ma' l-azzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali, filwaqt li titqies 
il-preminenza tal-missjoni ta' interess ġenerali ta' l-Istati Membri li jipprovdu lill-
abitanti kollha ta' l-Unjoni Ewropea akkomodazzjoni diċenti bi prezz raġonevoli;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 85
Paragrafu 22

22. jenfasizza l-importanza li l-operaturi jitħarrġu dwar it-territorju bi preparazzjoni speċifika 
fl-oqsma tal-pjanifikazzjoni urbana, tal-kostruzzjoni, tar-riabilitazzjoni, ta' l-
amministrazzjoni u l-konservazzjoni tal-patrimonju tal-bini eżistenti u jinkoraġġixxi l-
attivitajiet ta' taħriġ fil-qafas tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE);

Or. it

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 86
Paragrafu 23

23. jenfasizza l-importanza li tiġi kkunsidrata - fil-fażi ta' l-identifikazzjoni ta' politiki ta' 
pjanar tat-territorju u l-pjanifikazzjoni ta' intervenzjonijiet għall-aċċessibilità - mill-
awtoritajiet responsabbli mill-amministrazzjoni tat-territorju, ta' akkomodazzjoni u ta' 
servizzi pubbliċi, kif ukoll ta' mezzi ta' trasport urban, għal persuni b'diżabilità;

Or. pl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 87
Paragrafu 23

23. jenfasizza l-importanza li tiġi kkunsidrata - fil-fażi ta' l-identifikazzjoni ta' politiki ta' 
pjanar tat-territorju u l-pjanifikazzjoni ta' intervenzjonijiet u l-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet responsabbli mill-amministrazzjoni tat-territorju, l-aċċessibilità għal persuni 
b'diżabilità;

Or. pl

Emenda mressqa minn Ljudmila Novak

Emenda 88
Paragrafu 23

23. jenfasizza l-importanza li tiġi kkunsidrata - fil-fażi ta' l-identifikazzjoni ta' politiki ta' 
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pjanar tat-territorju, il-pjanifikazzjoni ta' intervenzjonijiet u l-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet responsabbli mill-amministrazzjoni tat-territorju, l-aċċessibilità għal persuni 
b'diżabilità anke fi nħawi sportivi u ta' rikreazjoni għat-tfal u ż-żgħażagħ;

Or. sl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 89
Paragrafu 23 a (ġdid)

23 a. jenfasizza l-importanza li jkun hemm mezzi ta' trasport ekoloġiċi, li jaħdmu tajjeb u 
li huma irħas li jistgħu jissostitwixxu l-karozzi privati bejn id-dar u l-post tax-xogħol; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa l-aqwa mudelli ta' komunikazzjoni;

Or. pl

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 90
Paragrafu 25

25. iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jidentifikaw id-diversità tas-
sitwazzjonijiet ta' l-bliet u t-territorji fl-Istati Membri;

Or. pt

Emenda mressqa minn Jamila Madeira

Emenda 91
Paragrafu 25

25. iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali jidentifikaw id-diversità tas-sitwazzjonijiet ta' 
l-bliet u t-territorji fl-Istati Membri u sabiex jistabbilixxu u jirrevedu l-politika ta' l-
akkomodazzjoni tagħhom b'konformità mal-prinċipju tas-sostenibilità;

Or. pt

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 92
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Paragrafu 25 a (ġdid)

25 bis. jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jibdew b'urġenza wieħed 
mill-objettivi prijoritarji tal-politika ta' l-akkomodazzjoni, jiġifieri li jsolvu l-problema 
ta' dawk il-persuni li ma għandhomx dar;

Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro u Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 93
Paragrafu 25 a (ġdid)

25 a iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jibdew b'urġenza 
wieħed mill-objettivi prijoritarji tal-politika ta' l-akkomodzzjoni: il-kwistjoni tal-persuni 
li ma għandhomx dar;

Or. fr

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 94
Paragrafu 25 a (ġdid)

25 bis. jitlob lill-Konferenza tal-Presidenti sabiex tinkariga lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali sabiex jagħmel rapport ta' inizjattiva bil-għan li tiġi adottata proposta tal-
Karta Ewropea għall-akkomodazzjoni żviluppata fuq il-bażi tat-test adottat mill-
intergrupp Urban-Logement fis-26 ta' April 2006;

Or. fr


