
 

AM\1076641MT.doc  PE570.904v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

21.10.2015 A8-0298/6 

Emenda  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 - it-taqsimiet kollha 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Jenfasizza għal darb'oħra l-

oppożizzjoni tiegħu għall-kunċett ta' 

akkomunament ta' riassenjazzjoni fost l-

aġenziji, iżda jafferma mill-ġdid id-

disponibbiltà tiegħu li jiġu lliberati karigi 

permezz ta' gwadann fl-effiċjenza bejn l-

aġenziji, u dan billi jkun hemm aktar 

kooperazzjoni amministrattiva jew 

saħansitra fużjonijiet fejn adatt u permezz 

tal-akkomunament ta' ċerti funzjonijiet 

mal-Kummissjoni jew ma' xi aġenzija; 

61. Jilqa' pożittivament il-kunċett ta' 

akkomunament ta' riassenjazzjoni fost l-

aġenziji u jinkoraġġixxi r-rikors għalih 

kull meta jkun possibbli; jafferma mill-

ġdid id-disponibbiltà tiegħu li jitnaqqsu l-

karigi permezz ta' gwadann fl-effiċjenza 

bejn l-aġenziji, u dan billi jkun hemm aktar 

kooperazzjoni amministrattiva jew 

saħansitra fużjonijiet fejn adatt u permezz 

tal-akkomunament ta' ċerti funzjonijiet 

mal-Kummissjoni jew ma' xi aġenzija; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 75a. Jiddeplora ż-żieda fil-finanzjamenti 

pubbliċi favur il-partiti politiċi Ewropej 

(minn EUR 10 339 866 fl-2008 għal 

EUR 31 400 000 fl-2016) u l-

fondazzjonijiet politiċi Ewropej (minn 

EUR 4 268 630 fl-2008 għal 

EUR 18 700 000 fl-2016); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 90 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

90. Jemmen li, b'mod li jiġi żgurat sostenn 

adegwat għall-Membri fit-twettiq tal-

attivitajiet parlamentari tagħhom, hemm 

bżonn li jinstab bilanċ ġdid bejn l-

assistenti parlamentari akkreditati u l-

assistenti lokali; jieħu nota tal-fatt li s-

Segretarju Ġenerali għamel proposta lill-

Bureau sabiex jintlaħaq dan l-għan; 

jiddeplora l-fatt li s'issa, il-Bureau għadu 

ma ddeċidiex f'dan ir-rigward; jemmen li 

perjodu ta' tranżizzjoni għandu jiġi 

rrispettat meta tiġi implimentata r-

reviżjoni tar-regoli attwali; jistenna li d-

deċiżjoni finali ser tidħol fis-seħħ sa 

mhux aktar tard minn Lulju 2016, id-data 

ta' tmiem tal-perjodu ta' tranżizzjoni. 

90. Jiddeplora ż-żieda fin-nefqa relatata 

mal-assistenza parlamentari; jemmen li s-

sostenn lill-Membri għall-qadi tal-

attivitajiet parlamentari tagħhom diġà 

huwa adegwat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 97 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

97. Itenni l-appell għal aktar trasparenza 

dwar l-allowance għall-ispejjeż ġenerali 

għall-Membri; jistieden lill-Bureau tal-

Parlament jaħdem dwar definizzjoni ta' 

regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament. 

97. Itenni l-appell għal aktar trasparenza 

dwar l-allowance għall-ispejjeż ġenerali 

għall-Membri; jistieden lill-Bureau tal-

Parlament jaħdem dwar definizzjoni ta' 

regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; jitlob, barra minn hekk, 

tnaqqis tas-salarji, tal-allowances u tal-

ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-Membri tal-

Parlament Ewropew. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 106 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

106. Jaġġusta mill-ġdid ir-rata ta' tnaqqis 

standard għal-livell inizjali tagħha ta' 

4,5 %, bil-għan li l-Kumitat ikun jista' 

jissodisfa l-ħtiġijiet tiegħu u jlaħħaq mat-

tnaqqis kontinwu tal-persunal fil-kuntest 

tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-

Parlament u l-Kumitat; 

106. Jitlob reviżjoni radikali tar-rwol tal-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

tnaqqis konsegwenti tal-

approprjazzjonijiet tiegħu; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 108 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

108. Inaqqas minn naħa r-

remunerazzjoni u l-allowances b'ammont 

li jikkorrispondi għal 66 promozzjoni u 

erba' karigi addizzjonali li mhumiex 

meqjusa fl-abbozz ta' baġit biex jirrifletti 

t-trasferiment ta' dawk il-karigi lill-

Parlament; 

108. Jitlob reviżjoni radikali tar-rwol tal-

Kumitat tar-Reġjuni u tnaqqis 

konsegwenti tal-approprjazzjonijiet 

tiegħu; 

Or. en 

 

 


