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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jinnota, madankollu, li total ta' 

EUR 8 277 556 fl-2014 intefaq biss fuq l-

allowances għall-ivvjaġġar u l-laqgħat tal-

membri u tal-membri supplenti tal-Kumitat 

flimkien ma' EUR 409 100 f'missjonijiet u 

spejjeż ta' vjaġġar tal-persunal; iqis li n-

numru ta' missjonijiet huwa wieħed 

estremament għoli (787), hekk kif inhi n-

nefqa ġġenerata mill-Membri għal 

allowances għall-ivvjaġġar u l-laqgħat; 

iqis li l-missjonijiet li jitwettqu mill-

Membri għandhom jiġu deskritti b'mod ċar 

fir-rapport ta' attività (AAR), bi spejjeż 

dettaljati u analiżi tal-ispejjeż u l-

benefiċċji; jenfasizza li r-referenza għall-

missjonijiet tal-membri hija vaga, 

impreċiża u ma tipprovdix ċifri ċari; 

iħeġġeġ lill-Kumitat biex dejjem jinkludi 

data dwar il-missjonijiet tal-membri fl-

AAR tagħha; 

8. Jinnota li total ta' EUR 8 277 556 fl-

2014 intefaq biss fuq l-allowances għall-

ivvjaġġar u l-laqgħat tal-membri u tal-

membri supplenti tal-Kumitat flimkien ma' 

EUR 409 100 f'missjonijiet u spejjeż ta' 

vjaġġar tal-persunal; iqis li missjonijiet li 

jittwettqu mill-membri għandhom jiġu 

deskritti fir-rapport annwali tal-attività 

annwali (AAR); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Iħeġġeġ użu estensiv ta' 

vidjokonferenzi u l-għodod relatati kollha 

sabiex l-ispejjeż jitnaqqsu b'mod 

sinifikanti; ma jistax jifhem kif numru 

daqshekk għoli ta' missjonijiet lejn il-

Greċja u l-Italja (77 u 125, rispettivament) 

jissarraf f'valur miżjud għaċ-ċittadini ta' 

dawk il-pajjiżi jew għal ċittadini oħra tal-

Unjoni; 

14. Iħeġġeġ użu estensiv ta' 

vidjokonferenzi u l-għodod relatati kollha 

sabiex l-ispejjeż jitnaqqsu b'mod 

sinifikanti; jinnota li, matul l-2014, 

missjonijiet lejn il-Greċja u l-Italja 

(77 u 125, rispettivament) saru biex jiġu 

organizzati u jsiru laqgħat fl-Istati 

membri li kellhom il-Presidenza tal-UE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jilqa' l-adozzjoni ta' deċiżjoni mill-

Kumitat li tistipula r-regoli dwar l-iżvelar 

(whistleblowing)1, li daħal fis-seħħ fl-

1 ta' Jannar 2016; iqis li ħa wisq żmien 

biex jimplimenta dawk ir-regoli; jistieden 

lill-Kumitat biex jippubblikahom u 

jinforzahom mingħajr aktar dewmien u 

biex jinforma lill-awtorità ta' kwittanza 

dwar il-progress fir-rigward tal-

implimentazzjoni tagħhom fir-rapport ta' 

attività annwali; 

32. Jilqa' l-adozzjoni ta' deċiżjoni mill-

Kumitat li tistipula r-regoli dwar l-iżvelar 

(whistleblowing)1, li daħal fis-seħħ fl-

1 ta' Jannar 2016; iqis li ħa wisq żmien 

biex jimplimenta dawk ir-regoli; jistieden 

lill-Kumitat biex jippubblikahom u 

jinforzahom mingħajr aktar dewmien u 

biex jinforma lill-awtorità ta' kwittanza 

dwar il-progress fir-rigward tal-

implimentazzjoni tagħhom fir-rapport ta' 

attività annwali; jilqa', madankollu, il-

kollaborazzjoni stretta bejn il-Kumitat tar-

Reġjuni mal-Kumitat tas-Sistema 

Ewropea tal-Istatistika fit-tfassil ta' regoli 

interni dwar l-iżvelar, minħabba li 

jikkondividu xi servizzi u persunal; jilqa' 

wkoll il-fatt li dawk ir-regoli qed jiġu 

infurzati retroattivament; 

__________________ __________________ 

1 Id-Deċiżjoni Nru 508/2015 tal-Kumitat 

tar-Reġjuni, tas-17 ta' Diċembru 2015, li 

tistabbilixxi regoli dwar l-iżvelar tal-

informazzjoni. 

1 Id-Deċiżjoni Nru 508/2015 tal-Kumitat 

tar-Reġjuni, tas-17 ta' Diċembru 2015, li 

tistabbilixxi regoli dwar l-iżvelar tal-

informazzjoni. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jirrikonoxxi li, skont il-Kumitat, ma 

seħħet l-ebda sitwazzjoni ta' kunflitt ta' 

interessi li matul is-sena finanzjarja 2014; 

iħeġġeġ lill-Kumitat biex jippubblika s-

CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-

Membri kollha u tal-persunal maniġerjali 

superjuri u biex jadotta politika interna u 

regoli ċari dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni 

tal-kunflitti ta' interessi u sitwazzjonijiet ta' 

"revolving doors", f'konformità mal-linji 

gwida ppubblikati mill-Kummissjoni; 

jistenna li l-Kumitat jipprovdi dawn is-

CVs, dikjarazzjonijiet ta' interess u regoli 

lill-Parlament sa tmiem Ġunju 2016; 

34. Jirrikonoxxi li, skont il-Kumitat, ma 

seħħet l-ebda sitwazzjoni ta' kunflitt ta' 

interessi li matul is-sena finanzjarja 2014; 

iħeġġeġ lill-Kumitat biex jippubblika s-

CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-

Membri kollha u biex jadotta politika 

interna u regoli ċari dwar il-prevenzjoni u 

l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interessi u 

sitwazzjonijiet ta' "revolving doors", 

f'konformità mal-linji gwida ppubblikati 

mill-Kummissjoni; jistenna li l-Kumitat 

jipprovdi dawn is-CVs, dikjarazzjonijiet ta' 

interess u regoli lill-Parlament sa tmiem 

Ġunju 2016; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jieħu nota tal-isforzi u l-kisbiet tal-

Kumitat fl-intensifikazzjoni tal-politika ta' 

informazzjoni u komunikazzjoni tiegħu; 

35. Jieħu nota tal-isforzi u l-kisbiet tal-

Kumitat fl-intensifikazzjoni tal-politika ta' 

informazzjoni u komunikazzjoni tiegħu; 

jinkoraġġixxi lill-Kumitat biex jagħti 

spinta lill-kooperazzjoni interistituzzjonali 

bil-għan li jtejjeb il-komunikazzjoni u l-

viżibbiltà, kif ukoll li jsaħħaħ il-preżenza 

ta' Membri tal-istituzzjonjiet fil-livell 

nazzjonali; jilqa', f'dan ir-rigward, 

kwalunkwe sforz ulterjuri min-naħa tal-

Kumitat sabiex itejjeb il-fluss ta' 

informazzjoni u, b'hekk, it-trasparenza; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jikkonkludi li, filwaqt li l-lista tal-

2014 ta' attivitajiet tal-Kumitat li huma ta' 

appoġġ għall-politiki tal-Unjoni hi waħda 

pjuttost komprensiva, l-eżitu prattiku 

tagħhom hu indirizzat b'mod vag u 

impreċiż; jitlob li ssir analiżi SWAT bir-

reqqa tar-riżultati u l-indikaturi SMART 

tal-objettivi tal-Kumitat, flimkien ma' 

deskrizzjoni tal-għadd ta' benefiċċji diretti 

għaċ-ċittadini tal-Unjoni li ser jinkisbu 

bħala riżultat tal-mandat u l-attivitajiet 

tiegħu. 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jikkonkludi li, filwaqt li l-lista tal-2014 

ta' attivitajiet tal-Kumitat li huma ta' 

appoġġ għall-politiki tal-Unjoni hi waħda 

pjuttost komprensiva, l-eżitu prattiku 

tagħhom hu indirizzat b'mod vag u 

impreċiż; jitlob li ssir analiżi SWAT bir-

reqqa tar-riżultati u l-indikaturi SMART 

tal-objettivi tal-Kumitat, flimkien ma' 
deskrizzjoni tal-għadd ta' benefiċċji diretti 

għaċ-ċittadini tal-Unjoni li ser jinkisbu 

bħala riżultat tal-mandat u l-attivitajiet 

tiegħu. 

38. Jikkonkludi li, minkejja li l-lista tal-

2014 tal-attivitajiet tal-Kumitat li huma ta' 

appoġġ għall-politiki tal-Unjoni hi waħda 

pjuttost komprensiva, l-eżitu prattiku 

tagħhom hu indirizzat b'mod vag u 

impreċiż; jitlob li l-Kumitat jipproduċi 

deskrizzjoni tal-għadd tal-benefiċċji diretti 

għaċ-ċittadini tal-Unjoni li ser jinkisbu 

bħala riżultat tal-mandat u l-attivitajiet 

tiegħu biex itejjeb ujimmassimizza l-eżitu 

prattiku tagħhom; 

Or. en 

 

 


