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20.4.2016 A8-0135/13 

Emenda  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 117a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 117a. Jappella biex tinħoloq sistema ta' 

twissija bikrija ta' emerġenza li 

tippermetti li DĠ ITEC, f'kollaborazzjoni 

mad-DĠ SAFE, jibgħat 

komunikazzjonijiet rapidi permezz ta' 

SMS jew email lill-Membri u lill-persunal 

li jagħżlu li jkunu parti minn lista ta' 

komunikazzjoni ta' dan it-tip li għandha 

tintuża f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza 

speċifiċi fil-qasam tas-sigurtà; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Emenda  14 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Dennis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Josserva l-fatt li l-kuntratti l-ġodda 

għal attivitajiet ta' forniment tal-ikel fi 

Brussell, li ġew konklużi fl-2015, 

m'għadhomx jipprevedu esklużività għal 

fornitur tal-ikel wieħed; jistenna li ċ-ċentri 

ż-żgħar tal-forniment tal-ikel ippjanati fi 

Brussell joperaw b'tali mod u manjiera li 

jinkludu lill-SMEs u jippromwovu d-

diversità fost il-fornituri tal-ikel, bil-għan 

li jiġi żgurat servizz ta' kwalità bi prezzijiet 

raġonevoli; 

18. Jieħu nota tal-fatt li l-kuntratti l-ġodda 

għal attivitajiet ta' forniment tal-ikel fi 

Brussell, li ġew konklużi fl-2015, 

m'għadhomx jipprevedu esklużività għal 

fornitur tal-ikel wieħed; jistenna li ċ-ċentri 

ż-żgħar tal-forniment tal-ikel ippjanati fi 

Brussell jiġu operati, abbażi ta' 

konċessjonijiet, minn fornituri ta' daqs 

żgħir u medju; jinsab imħasseb dwar il-

fatt li l-għażla tal-kumpanija ta' 

forniment tal-ikel li għandha 

tissostitwixxi l-oħra s'issa ma 

kkonformatx mal-prinċipju ta' akkwist 

pubbliku ekoloġiku minħabba n-nuqqas 

ta' informazzjoni dwar l-intolleranzi 

alimentari jew l-ingredjenti li 

possibilment iqanqlu reazzjoni allerġika, 

il-kwalità u l-prezzijiet tal-ikel veġetarjan 

u l-produzzjoni ta' aktar skart tal-plastik; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Emenda  15 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Dennis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 39 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Ifakkar li l-allowance għan-nefqa 

ġenerali hija maħsuba biex tkopri n-nefqa 

fl-Istat Membru tal-elezzjoni, bħal 

pereżempju l-kera tal-uffiċċji tal-Membri, 

tagħmir, fornituri, dokumentazzjoni jew 

organizzazzjoni loġistika ta' avvenimenti; 

jieħu nota li sistema komprensiva ta' 

kontroll tal-allowance tal-mandat 

parlamentari tal-Membru kieku 

tirrappreżenta minn 40 sa 75 post 

amministrattiv ġdid, li jmur kontra l-

iskema ta' tnaqqis tal-persunal; 

39. Ifakkar li l-allowance għan-nefqa 

ġenerali hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż 

li huma direttament ikkollegati mal-

eżerċitar tal-mandat parlamentari ta' 

Membru fl-Istat Membru tal-elezzjoni u 

fis-sedi uffiċjali tal-Parlament Ewropew, 

bħal pereżempju l-kera tal-uffiċċji tal-

Membri, tagħmir, fornituri, 

dokumentazzjoni jew organizzazzjoni 

loġistika ta' avvenimenti; jikkontesta l-idea 

li sistema komprensiva ta' kontroll tal-

allowance tal-mandat parlamentari tal-

Membru kieku tirrappreżenta minn 40 sa 

75 post amministrattiv ġdid fil-qasam tal-

ġestjoni finanzjarja; jiddispjaċih li, 

minkejja diversi talbiet, b'mod partikolari 

fil-Kwittanza tal-PE tal-2013, is-

Segretarju Ġenerali baqa' ma esplorax il-

possibilitajiet ta' sistema ta' kontroll aktar 

selettiva, pereżempju verifiki ta' kampjuni 

aleatorji, u jitlob li proposta ta' dan it-tip 

titfassal mingħajr dewmien ulterjuri; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Amendment  16 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Dennis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 48a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 48a. Iħeġġeġ lill-Parlament jadotta regoli 

sabiex jiżvela kull kontribut li jirċievi mil-

lobbisti/ir-rappreżentanti ta' interess dwar 

l-abbozzi ta' politiki, liġijiet u emendi 

bħala "impronta leġiżlattiva"; 

jissuġġerixxi li din l-impronta leġiżlattiva 

għandha tikkonsisti f'formola mehmuża 

mar-rapporti, li tkun tinkludi d-dettalji 

tal-lobbisti kollha li dawk inkarigati minn 

fajl partikolari jkunu ltaqgħu magħhom 

fil-proċess tat-tfassil ta' kull rapport, u li 

tindika b'mod ċar liema lobbisti kellhom 

effett sostanzjali fuq dak il-fajl, u 

dokument ieħor li jelenka kull kontribut 

bil-miktub li jkun wasal, fuq is-sit uffiċjali 

tagħhom tal-Parlament, b'link diretta 

mar-Reġistru tat-Trasparenza, u 

jissuġġerixxi li r-rapporteurs jippubblikaw 

impronta leġiżlattiva; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Emenda  17 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Dennis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 48b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 48b. Jappella lill-Bureau biex joħloq il-

possibbiltà teknika li dawk il-Membri li 

jixtiequ jagħmlu dan jippubblikaw fuq il-

paġna uffiċjali tagħhom fuq l-internet u 

b'mod partikolari liema lobbisti ltaqgħu 

magħhom; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Emenda  18 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 97 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

97. Jinsab imħasseb dwar il-proposta biex 

is-servizz tax-xufiera jiġi internalizzat u 

dwar l-ispejjeż addizzjonali li se 

jirriżultaw, li se jwasslu għal żieda ta' aktar 

minn 50 % fl-2017 meta mqabbla mal-

2016; 

97. Jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament ilu 

dawn l-aħħar ftit snin jinternalizza diversi 

servizzi, bħas-servizz tas-sigurtà; 

jikkunsidra li l-internalizzazzjoni tas-

servizzi mhux bilfors tirrappreżenta żieda 

fl-effiċjenza u l-effikaċja tas-servizzi 

pprovduti; jirrimarka li l-

internalizzazzjonijiet tas-servizzi fil-biċċa 

l-kbira tad-drabi wasslu għal żieda fl-

ispejjeż tas-servizz ipprovdut u b'hekk 

idgħajfu l-prinċipju ta' ġestjoni 

finanzjarja tajba; jisħaq fuq in-nuqqas ta' 

informazzjoni li s-Segretarju Ġenerali 

jipprovdi lill-korpi għat-teħid tad-

deċiżjonijiet meta tkun qed tiġi diskussa l-

internalizzazzjoni ta' servizzi; iħeġġeġ lis-

Segretarju Ġenerali u lill-President 

iwieġbu l-mistoqsijiet kollha mqajma mill-

membri tal-Bureau, il-membri tal-

Kumitati BUDG u CONT u jipprovdu l-

informazzjoni kollha meħtieġa u rikjesti 

qabel kwalunkwe internalizzazzjoni 

ulterjuri ta' servizzi, b'mod partikolari fil-

każ tal-internalizzazzjoni tas-servizz tax-

xufiera; jinsab imħasseb dwar il-proposta 

biex is-servizz tax-xufiera jiġi internalizzat 

u dwar l-ispejjeż addizzjonali li se 

jirriżultaw, li se jwasslu għal żieda ta' aktar 

minn 50 % fl-2017 meta mqabbla mal-

2016; jiddubita serjament dwar il-valur 

miżjud ta' din l-internalizzazzjoni; hu 
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għalhekk tal-opinjoni li l-ispejjeż stmati 

(+2,7 miljuni) imorru kontra l-prinċipju 

ta' ġestjoni finanzjarja tajba; jikkonkludi 

li għandha tingħata prijorità għal 

alternattivi anqas għaljin, aktar effiċjenti 

u aktar effikaċi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Emenda  19 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Dennis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 133a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 133a. Jevidenzja f'dan il-kuntest il-ħtieġa 

li jiġi implimentat il-prinċipju ta' Akkwist 

Pubbliku Ekoloġiku għall-kuntratti u s-

sejħiet għal offerti kollha; jappella biex 

jiġu stabbiliti objettivi vinkolanti u 

ambizzjużi għall-kuntratti ekoloġiċi, 

b'mod speċifiku fl-oqsma tal-ikel u l-

forniment tal-ikel, il-vetturi u t-trasport, 

it-tagħmir sanitarju u tal-ilma, il-karti, il-

ġestjoni tal-iskart, it-tagħmir informatiku 

u għall-ipproċessar ta' immaġnijiet, it-

tidwil, it-tindif u l-għamara; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Emenda  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jikkritika l-ispiża totali għall-Premju 

LUX, li laħqet EUR 585 311 fl-2014 

(2013: EUR 448 000; 2012: EUR 434 

421); jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li r-

riżultati ta' stħarriġ tal-għarfien dwar il-

premju LUX u l-impatt tiegħu, li ntalbu 

fir-rapport ta' kwittanza tal-2013, 

għadhom mhumiex disponibbli; jappella 

biex ir-riżultati ta' dan l-istudju jitqiegħdu 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sa nofs 

Mejju 2016 u biex issir preżentazzjoni 

uffiċjali tar-riżultati lill-Kumitat għall-

Kontroll tal-Baġit tiegħu; 

imħassar 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Emenda  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 69a. Jieħu nota tal-fatt li n-nefqa għall-

Premju Ċinematografiku LUX innifsu fl-

2014 ammontat għal EUR 391 506, 

somma li tnaqqset b'mod sinifikanti minn 

dik tas-snin preċedenti (2013: EUR 448 

000; 2012: EUR 434 421), biex tkopri s-

selezzjoni uffiċjali, il-kompetizzjoni inkluż 

is-sottotitolar fl-24 lingwa uffiċjali tal-

Unjoni u l-kopji tal-film biex jintwerew 

fit-28 Stat Membru, u ċ-ċerimonja ta' 

premjazzjoni; ifakkar li r-reklamar u l-

promozzjoni tal-Premju Ċinematografiku 

LUX, flimkien mal-premju Sakharov u d-

drittijiet tan-nisa, għandhom l-għan li 

jixhdu l-impenn tal-Parlament favur 

valuri kunsenswali bħad-drittijiet tal-

bniedem u s-solidarjetà, kif ukoll l-

impenn tiegħu favur id-diversità kulturali 

u lingwistika; jirrikonoxxi l-ammont ta' 

EUR 193 805 għar-reklamar tal-Premju 

Ċinematografiku LUX li, prinċipalment 

permezz tal-midja soċjali, laħaq madwar 

10 miljun persuna, inklużi 23 000 segwaċi 

fuq Facebook; jirrikonoxxi l-impenn 

kostanti tal-Uffiċċji tal-Informazzjoni tal-

Parlament Ewropew favur il-Premju 

Ċinematograifku LUX u jfakkar li n-

nefqa għall-wiri tal-films u avvenimenti 

relatati ammontat għal EUR 317 434 fl-

2014, ammont li juri medja annwali ta' 

madwar EUR 9 000 għal kull Uffiċċju tal-
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Informazzjoni u EUR 9 għal kull 

parteċipant (abbażi ta' 35 227 parteċipant 

fl-Istati Membri); jappella biex ir-riżultati 

ta' dan l-istħarriġ dwar l-għarfien rigward 

il-Premju Ċinematografiku LUX, mitlub 

fir-rapport ta' kwittanza 2013, jitqiegħdu 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sa mhux 

aktar tard minn nofs Mejju u jitlob li ssir 

b'mod konġunt preżentazzjoni uffiċjali 

tar-riżultati lill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit u lill-Kumitat għall-Kultura u l-

Edukazzjoni; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Emenda  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jappella sabiex jiġi kkunsidrat 

b'attenzjoni jekk, abbażi tal-istudju tal-

impatt tal-Premju LUX, hix vallapena n-

nefqa għat-tkomplija tal-Premju LUX; 

imħassar 

Or. en 

 

 


