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Paragrafu 5a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5a. Iħeġġeġ lill-Qorti, għaldaqstant, 

tikkunsidra l-possibbiltà li toħroġ aktar 

rapporti speċjali dwar oqsma speċifiċi ta' 

attività tal-Parlament, pereżempju l-

politiki ta' komunikazzjoni tiegħu u l-

ġestjoni tal-għotjiet tiegħu favur il-partiti 

politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 

Ewropej; 

Or. en 
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Paragrafu 6 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Josserva li, f'dan il-kuntest, ħidmet 

il-Parlament fl-ambitu tal-proċedura ta' 

kwittanza toffri opportunità biex il-

kontijiet tal-amministrazzjoni tal-

Parlament jitqiesu aktar fil-fond; 

6. Josserva li, f'dan il-kuntest, ħidmet 

il-Parlament fl-ambitu tal-proċedura ta' 

kwittanza toffri opportunità biex il-

kontijiet tal-amministrazzjoni tal-

Parlament jitqiesu aktar fil-fond; jitlob li 

jissaħħaħ l-għarfien espert intern fil-

qasam tal-kontabilità u tal-awditjar li r-

rapporteurs ikunu jistgħu jutilizzawh 

huma u jħejju r-rapporti tal-kwittanza 

tagħhom; 

Or. en 



 

AM\1124070MT.docx  PE603.702v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

24.4.2017 A8-0153/8 

Emenda  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2016/2152(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 39 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Jilqa' pożittivament iż-żieda fl-

attenzjoni min-naħa tal-mezzi ta' 

komunikazzjoni u tal-pubbliku murija lill-

Parlament u lill-amministrazzjoni tiegħu; 

josserva, madankollu, li ċerti ġurnalisti 

jsibuha diffiċli jiksbu l-informazzjoni 

speċifika li jkunu qegħdin ifittxu; 

jirrimarka li t-trasparenza tal-Parlament u 

tal-amministrazzjoni tiegħu hija essenzjali 

għal-leġittimità tal-istituzzjoni u li, dejjem 

fir-rispett tar-regoli li jirregolaw il-

protezzjoni tad-data, għandu jitjieb l-

aċċess għall-informazzjoni; 

39. Jilqa' pożittivament iż-żieda fl-

attenzjoni mill-mezzi ta' komunikazzjoni u 

mill-pubbliku għall-Parlament u għall-

amministrazzjoni tiegħu; josserva, 

madankollu, li ċerti ġurnalisti jsibuha 

diffiċli jiksbu l-informazzjoni speċifika li 

jkunu qegħdin ifittxu, kif jirriżulta 

evidenti, pereżempju, mill-kawża istitwita 

fit-13 ta' Novembru 2016 minn ġurnalisti 

mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni, wara li l-

Parlament kien irrifjuta li jiżvela 

informazzjoni dwar l-allowances tal-

Membri; jirrimarka li t-trasparenza tal-

Parlament u tal-amministrazzjoni tiegħu 

hija essenzjali għal-leġittimità tal-

istituzzjoni u li, dejjem fir-rispett tar-regoli 

li jirregolaw il-protezzjoni tad-data, l-

aċċess għall-informazzjoni għandu 

jittejjeb; 

Or. en 
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Paragrafu 40 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jistieden lill-Bureau jippubblika fuq 

is-sit web tal-Parlament id-dokumenti 

rilevanti ppreżentati lilu mis-Segretarju 

Ġenerali f'forma li jista' jinqara 

elettronikament, sakemm ma n-natura tal-

informazzjoni li tkun fihom ma tagħmilx 

dan possibbli, bħal fil-każ, ngħidu aħna, 

tal-protezzjoni tad-data personali; 

40. Jistieden lill-Bureau jippubblika fuq 

is-sit web tal-Parlament id-dokumenti 

rilevanti malli dawn jiġu ppreżentati lilu 

mis-Segretarju Ġenerali f'forma li tista' 

tinqara elettronikament, dment li dan ma 

jkunx impossibbli minħabba n-natura tal-

informazzjoni li tkun fihom, bħal fil-każ, 

ngħidu aħna, tal-protezzjoni tad-data 

personali; 

Or. en 
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Paragrafu 44 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament 

rigward l-allowances għall-ispejjeż 

ġenerali (GEA) kif espressa fil-paragrafi 36 

sa 39 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar 

il-kwittanza għall-2014; josserva li diġà 

huwa possibbli għall-Membri li jixtiequ 

jagħmlu dan jitolbu r-rimborż tal-ispejjeż 

ta' awditjar bħala spiża eleġibbli koperta 

mill-GEA; jistieden lill-Bureau jeżamina 

jekk huwiex possibbli li jinstabu modi 

effiċjenti mil-lat tal-kostijiet biex isir 

awditjar tal-ispejjeż tal-Membri min-naħa 

tal-amministrazzjoni tal-Parlament, 

minflok ma jintużaw awdituri esterni; 

44. Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament 

rigward l-allowances għall-ispejjeż 

ġenerali (GEA) kif espressa fil-paragrafi 39 

sa 41 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar 

il-kwittanza għall-2014; iħeġġeġ lill-

Bureau jagħti segwitu immedjat għar-

rakkomandazzjonijiet li hemm f'dawk il-

paragrafi; jemmen li għandu jkun 

obbligatorju li l-Membri jagħmlu l-infiq 

tagħhom taħt il-GEA pubbliku; jitlob lill-

Bureau jieħu azzjoni minnufih għal dan 

il-għan; josserva li diġà huwa possibbli 

għall-Membri li jixtiequ jagħmlu dan 

jitolbu r-rimborż tal-ispejjeż ta' awditjar 

bħala spiża eleġibbli koperta mill-GEA; 

jistieden lill-Bureau jeżamina jekk huwiex 

possibbli li jinstabu modi effiċjenti mil-lat 

tal-kostijiet biex isir awditjar tal-ispejjeż 

tal-Membri min-naħa tal-amministrazzjoni 

tal-Parlament, minflok ma jintużaw 

awdituri esterni; 

Or. en 
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Paragrafu 45 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jikkonstata li mhux il-Membri 

kollha jafu bil-possibbiltà li jirritornaw l-

eċċess tal-allowance għall-ispejjeż 

ġenerali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali 

jippubbliċizza din il-possibbiltà b'mod 

prijoritarju; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jirritornaw l-eċċess fi tmiem il-mandat 

tagħhom; 

45. Jikkonstata li mhux il-Membri 

kollha jafu bil-possibbiltà li jirritornaw l-

eċċess tal-allowance għall-ispejjeż 

ġenerali; ifakkar lill-Membri li l-GEA ma 

jikkostitwix salarju personali addizzjonali; 
jitlob lis-Segretarju Ġenerali jippubbliċizza 

din il-possibbiltà b'mod prijoritarju; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jirritornaw l-

eċċess fi tmiem il-mandat tagħhom; 
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Paragrafu 46 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jistieden, analogament, lis-

Segretarju Ġenerali jforni lill-Membri li 

jixtiequ jippubblikaw fil-paġni tas-sit web 

personali tagħhom l-informazzjoni dwar 

kwalunkwe allowance ieħor imħallas 

lilhom mill-Parlament, bir-reġistrazzjoni 

tad-data xierqa li tista' tkun faċilment 

riproċessata; 

46. Jistieden, analogament, lis-

Segretarju Ġenerali jforni lill-Membri li 

jixtiequ jippubblikaw fil-paġni tas-sit web 

personali tagħhom l-informazzjoni dwar 

kwalunkwe allowance ieħor imħallas 

lilhom mill-Parlament, bid-data xierqa li 

tista' tiġi riproċessata faċilment u li tista' 

tiġi inkluża, fuq livell aggregat, fis-sit web 

tal-Parlament; 

Or. en 


