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

2016/2152(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 111a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 111a. Josserva li fl-2015 il-Parlament 

issussidja l-Assoċjazzjoni Parlamentari 

Ewropea b'ammont ekwivalenti għal 

EUR 200 000 u jistieden lis-Segretarju 

Ġenerali jressaq suġġerimenti għal 

reviżjoni tal-politiki tiegħu rigward dan is-

sussidju, fil-qies tal-fatt li l-Assoċjazzjoni 

Parlamentari Ewropea tista' wkoll tkun 

iffinanzjata b'mod siewi 

b'kontribuzzjonijiet mill-membri tagħha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 116 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

116. Iqis bħala essenzjali għall-mandat 

tal-Membri li l-printers jibqgħu fl-uffiċċji 

tagħhom; jindika li l-użu tal-iskrataċ 

ġeneriċi li jqumu ftit flus jistgħu 

jikkaġunaw livelli perikolużi ta' 

emissjonijiet ta' partiċelli u ħsara għas-

saħħa; jitlob li d-DĠ ITEC u d-Direttorat 

Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika 

(DĠ INLO) jippromwovu l-akkwist ta' 

printers ekoloġiċi u jiggarantixxu l-użu 

esklużiv ta' skrataċ oriġinali; 

116. Iqis bħala essenzjali għall-mandat 

tal-Membri li l-printers jibqgħu fl-uffiċċji 

tagħhom; jindika li l-użu tal-cartridges 

ġeneriċi li jqumu ftit flus jistgħu 

jikkaġunaw livelli perikolużi ta' 

emissjonijiet ta' partiċelli u ħsara għas-

saħħa; jitlob li d-DĠ ITEC u d-Direttorat 

Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika 

(DĠ INLO) jippromwovu l-akkwist ta' 

printers ekoloġiċi u jiggarantixxu l-użu 

esklużiv ta' cartridges oriġinali, filwaqt li 

joħolqu alternattivi li bihom il-Membri u 

l-persunal tagħhom ikollhom printers 

mhux fl-uffiċċji tagħhom imma f'postijiet 

strateġikament viċin dawk l-uffiċċji; 

Or. en 
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Paragrafu 127 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

127. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu bil-

progress li diġà ntlaħaq fil-proċess ta' 

modernizzazzjoni tad-DĠ INTE, 

partikolarment fir-rigward tad-

disponibbiltà msaħħa tal-interpreti, iż-

żieda moderata fin-numru ta' sigħat li l-

interpreti jqattgħu jagħtu interpretazzjoni 

u d-distribuzzjoni mtejba tal-volum ta' 

xogħol tal-interpreti; josserva li l-metodu 

ta' kalkolu fir-rigward tal-istatistika ġie 

ċċarat u li l-leave annwali u minħabba 

mard kollu issa ġie eskluż mill-kalkolu 

tan-numru medju ta' sigħat li l-interpreti 

jqattgħu fil-kabina; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 141a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 141a. Jitlob lis-Segretarju Ġenerali 

jikkoordina rapport ta' progress estensiv 

rigward it-titjib neċessarju li għandu jsir 

fis-sistemi ta' kontroll intern tal-gruppi 

politiċi, peress li, filwaqt li hija 

prinċipalment responsabbiltà tal-gruppi 

politiċi nfushom li jieħdu l-azzjonijiet 

neċessarji, ir-riskju għar-reputazzjoni 

kkawżat minn kwalunkwe irregolarità 

f'dan ir-rigward jolqot lill-Parlament 

kollu kemm hu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 147 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

147. Iqis li vallapena li jkun eżaminat 

jekk is-sistema attwali ta' kontrolli interni u 

esterni jkun fiha nuqqasijiet biex jiġu 

evitati irregolaritajiet gravi; jieħu nota tad-

dikjarazzjonijiet tal-kontabilista esterna, 

EY, li skont hu l-awditi tiegħu huma 

mmirati biex jiksbu assigurazzjoni 

raġonevoli li l-kontijiet annwali huma 

ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni 

skorretta materjali u li l-entità rrispettat ir-

regoli u r-regolamentazzjonijiet pertinenti 

u li dawn jinkludu l-eżami, fuq il-bażi ta' 

testijiet, tal-elementi probatorji li jsostnu l-

opinjoni; josserva, madankollu, li l-

eżamijiet ma jinkludux l-investigazzjonijiet 

ta' eventwali rapporti u dokumenti 

frawdolenti, u għaldaqstant joffru biss 

konoxxenza kemmxejn limitata tal-

attivitajiet finanzjarji eżaminati; 

147. Iqis li huwa essenzjali, f'dan ir-

rigward, li jiġi eżaminat kwalunkwe 

nuqqas fis-sistema attwali ta' kontrolli 

interni u esterni biex jiġu evitati 

irregolaritajiet gravi; jieħu nota tad-

dikjarazzjonijiet tal-kontabilista esterna, 

EY, li skont hu l-awditi tiegħu huma 

mmirati biex jiksbu assigurazzjoni 

raġonevoli li l-kontijiet annwali huma 

ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni 

skorretta materjali u li l-entità rrispettat ir-

regoli u r-regolamentazzjonijiet pertinenti 

u li dawn jinkludu l-eżami, fuq il-bażi ta' 

testijiet, tal-elementi probatorji li jsostnu l-

opinjoni; josserva, madankollu, li l-

eżamijiet ma jinkludux l-investigazzjonijiet 

ta' eventwali rapporti u dokumenti 

frawdolenti, u għaldaqstant joffru biss 

konoxxenza kemmxejn limitata tal-

attivitajiet finanzjarji eżaminati; 

Or. en 


