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18. Ifakkar li l-paragrafu 27 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali5 jitlob tnaqqis progressiv 

ta' 5 % tal-persunal fl-istituzzjonijiet, il-

korpi u l-aġenziji kollha li jrid isir bejn l-

2013 u l-2017; jilqa' l-fatt li l-biċċa l-kbira 

tal-aġenziji diġà laħqu jew qabżu t-tnaqqis 

ta' 5 % abbażi tal-pjanijiet tal-istabbiliment 

rispettivi tagħhom għall-2012; ifakkar li l-

Kummissjoni bdiet timplimenta t-tnaqqis 

ta’ 5 % fit-tabelli tal-persunal tal-2013 

tagħha, billi tibbaża l-kalkoli fuq il-livell 

ta’ karigi fl-2012; jiddispjaċih ħafna li l-

Kummissjoni applikat imposta addizzjonali 

ta’ 5 % tal-persunal għall-aġenziji sabiex 

toħloq ippuljar ta’ riallokazzjoni minn fejn 

talloka postijiet lill-aġenziji b’kompiti 

ġodda fdati lilhom jew waqt fażi ta' tnedija; 

jirrikonoxxi min-Netwerk li bl-imposti 

addizzjonali, il-qadi tal-mandati tal-

aġenziji u t-twettiq tal-programmi ta' 

ħidma annwali qed isiru dejjem aktar 

diffiċli; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkunsidra għażliet oħrajn biex tagħmel 

dawn il-karigi disponibbli, sabiex ma 

tkunx imxekkla l-abbiltà tal-aġenziji biex 

iwettqu l-mandat tagħhom; 

18. Ifakkar li l-paragrafu 27 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali5 jitlob tnaqqis progressiv 

ta’ 5 % tal-persunal fl-istituzzjonijiet, il-

korpi u l-aġenziji kollha li jrid isir bejn l-

2013 u l-2017; jinnota l-fatt li l-biċċa l-

kbira tal-aġenziji diġà laħqu jew qabżu t-

tnaqqis ta' 5 % abbażi tat-tabelli tal-

persunal rispettivi tagħhom għall-2012; 

ifakkar li l-Kummissjoni bdiet timplimenta 

t-tnaqqis ta’ 5 % fit-tabelli tal-persunal tal-

2013 tagħha, billi tibbaża l-kalkoli fuq il-

livell ta’ karigi fl-2012; jiddikjara li l-

Kummissjoni applikat imposta addizzjonali 

ta’ 5 % tal-persunal għall-aġenziji sabiex 

toħloq ippuljar ta’ riallokazzjoni minn fejn 

talloka postijiet lill-aġenziji b’kompiti 

ġodda fdati lilhom jew waqt fażi ta' tnedija; 

jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel 

analiżi SWOT dwar il-mandati tal-aġenziji 

u l-programmi ta' ħidma annwali sabiex 

tasal għal deċiżjoni infurmata dwar liema 

Aġenziji għandhom bżonn aktar persunal 

u liema m'għandhomx; 

Or. en 

 

 


