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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/13

DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tad-9 ta' Marzu 2010
dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità
mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, ilKunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba
(2010/200/UE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(4)

Il-Litwanja ressqet applikazzjoni għall-mobilizzazzjoni
tal-EGF, fir-rigward ta' sensji fl-industrija tal-kostruzzjoni
tal-bini, fit-23 ta' Settembru 2009. Din l-applikazzjoni
tikkonforma mar-rekwiżiti sabiex jiġu ddeterminati l-kon
tribuzzjonijiet finanzjarji kif stabbiliti fl-Artikolu 10 tarRegolament (KE) Nru 1927/2006, għalhekk il-Kummiss
joni tipproponi li tuża l-ammont ta' EUR 1 118 893.

(5)

Il-FEG għandu, għalhekk, jiġi mmobilizzat sabiex
jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-applikazzjoni
mressqa mil-Litwanja,

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
wara li kkunsidraw il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju
2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni
dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja
tajba (1), u b'mod partikulari l-punt 28 tagħha,
wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li
jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2), u b'mod partikulari l-Artikolu 12(3) tiegħu,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Billi:
(1)

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
(FEG) ġie mwaqqaf sabiex jipprovdi sostenn addizzjonali
lil ħaddiema ssensjati li jbatu l-konsegwenzi ta' bidliet
strutturali ewlenin fix-xejriet kummerċjali dinjin, u sabiex
jgħinhom fl-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-suq taxxogħol.

(2)

L-ambitu tal-FEG ġie mwessa’ għall-applikazzjonijiet
ippreżentati mill-1 ta’ Mejju 2009 biex jinkludi sostenn
lill-ħaddiema li jingħataw is-sensja bħala riżultat tal-kriżi
globali finanzjarja u ekonomika.

(3)

Il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 tipper
metti l-mobilizzazzjoni tal-EGF taħt il-limitu massimu
annwali ta’ EUR 500 miljun.

(1) ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.

Fil-qafas tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea stabbilit għas-sena
finanzjarja 2010, il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għallGlobalizzazzjoni għandu jiġi mmobilizzat biex jipprovdi
s-somma ta' EUR 1 118 893 f'approprjazzjonijiet għall-impenji
u għall-ħlasijiet.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Magħmula fi Strasburgu, id-9 ta’ Marzu 2010.
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