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Paragrafu 41a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 41a. Ifakkar fl-obbligu tal-Membri li 

jinformaw minnufih lill-amministrazzjoni 

b'kull bidla fid-dikjarazzjonijiet ta' 

interessi tagħhom; jiddispjaċih li s-CVs u 

d-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-Membri 

jittellgħu fis-sit web tal-Parlament tard 

ħafna; jemmen li d-dikjarazzjonijiet ta' 

interess tal-Membri għandhom jiġu 

ppubblikati f'format li jinqara minn 

magna; huwa tal-opinjoni li l-kumitat 

konsultattiv ad hoc għall-etika għandu 

jwettaq xogħlu b'mod aktar trasparenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 51 – inċiż 2 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

- attivitajiet ta' lobbying iddestinati 

lill-istituzzjonijiet Ewropej minn ex 

Membri matul il-perjodu li fih għandhom 

dritt għal allowance tranżitorju; 

- perjodu ta' preklużjoni minn ex 

Membri matul iż-żmien li fih għandhom 

dritt għal allowance tranżitorju huma u 

jwettqu attivitajiet ta' lobbyong diretti lejn 

l-istituzzjonijiet Ewropej; 

Or. en 
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Paragrafu 73 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-bilanċ 

tal-ġeneru fost id-diretturi ġenerali tjieb 

minn 18,2 % / 81,8 % fl-2014 għal 

33,3 % / 66,7 % fl-2015, iżda josserva li l-

bilanċ tal-ġeneru fost id-diretturi niżel 

minn 34 % / 66 % fl-2014 għal 

31,1 % / 68,9 % fl-2015. Josserva li l-

bilanċ tal-ġeneru fost il-kapijiet ta' unità 

kompla jiżdied minn 30 % / 70 % fi tmiem 

l-2014 għal 31,2 % / 68,8 % fi tmiem l-

2015. Jenfasizza li l-iżbilanċi fil-postijiet 

maniġerjali għandhom għaldaqstant 

jippersistu u li l-programm tal-

opportunitajiet indaqs għal dawn il-

postijiet jibqa' jkollu importanza assoluta; 

73. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-bilanċ 

tal-ġeneru fost id-diretturi ġenerali tjieb 

minn 18,2 % / 81,8 % fl-2014 għal 

33,3 % / 66,7 % fl-2015, iżda josserva li l-

bilanċ tal-ġeneru fost id-diretturi niżel 

minn 34 % / 66 % fl-2014 għal 

31,1 % / 68,9 % fl-2015; ifakkar li n-nisa 

jikkostitwixxu l-maġġoranza assoluta tal-

membri tal-persunal tal-Parlament, iżda 

huma rrappreżentati f'parti limitata tal-

postijiet maniġerjali; josserva li l-bilanċ 

tal-ġeneru fost il-kapijiet ta' unità kompla 

jiżdied minn 30 % / 70 % fi tmiem l-2014 

għal 31,2 % / 68,8 % fi tmiem l-2015. 

Jenfasizza li l-iżbilanċi fil-postijiet 

maniġerjali għadhom għaldaqstant 

jippersistu u li l-programm tal-

opportunitajiet indaqs għal dawn il-

postijiet jibqa' jkollu importanza assoluta; 

huwa tal-fehma soda li, sal-2019, tal-

anqas 40 % tal-postijiet maniġerjali fil-

Parlament għandhom ikunu okkupati 

minn nisa; 

Or. en 
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Paragrafu 137 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

137. Jistieden lill-Bureau jistudja skema 

ta' inċentivi għall-promozzjoni tat-trasport 

effiċjenti għat-traġitt bejn id-dar u l-post 

tax-xogħol; 

137. Jistieden lill-Bureau jistudja skema 

ta' inċentivi għall-promozzjoni ta' trasport 

effiċjenti għat-traġitt bejn id-dar u l-post 

tax-xogħol, liema skema tippromwovi 

trasport aktar sostenibbli u effiċjenti fit-

traġitti bejn id-dar u l-post tax-xogħol, 

mhux l-anqas bil-għan li tiżgura l-

konformità mal-liġi COBRACE tar-

reġjun ta' Brussell dwar l-ispazji ta' 

parkeġġ imqiegħda għad-dispożizzjoni tal-

impjegati; ifakkar, fir-rigward tas-servizz 

ta' xufiera tal-Parlament, li issa hemm 

konnessjoni ferrovjarja diretta bejn is-sit 

tal-Parlament Ewropew u l-ajruport, u 

jissottolinja li kwalunkwe deċiżjoni ta' 

akkwist ġdida għall-flotta ta' karozzi tal-

Parlament għandha tipprevedi tnaqqis 

tad-domanda għal din ir-raġuni, kif ukoll 

is-sistema ta' punti Ecoscore fl-għażla ta' 

kwalunkwe karozza ġdida; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 144 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

144. Josserva bi tħassib li fil-każijiet tal-

Alleanza għad-Demokrazija Diretta fl-

Ewropa, tal-Moviment għal Ewropa ta' 

Libertajiet u Demokrazija, tal-Istitut għad-

Demokrazija Diretta fl-Ewropa u tal-

Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u 

Demokrazija nqabdu irregolaritajiet kbar 

relatati mal-finanzjament dirett jew 

indiriett projbit tal-partiti nazzjonali u 

mad-donazzjonijiet; 

144. Josserva bi tħassib li, fil-każijiet 

tal-Alleanza għad-Demokrazija Diretta fl-

Ewropa, tal-Moviment għal Ewropa ta' 

Libertajiet u Demokrazija, tal-Istitut għad-

Demokrazija Diretta fl-Ewropa u tal-

Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u 

Demokrazija, inqabdu irregolaritajiet kbar 

relatati mal-finanzjament dirett jew indirett 

projbit tal-partiti nazzjonali u mad-

donazzjonijiet; huwa tal-fehma soda li 

miżuri korrettivi għandhom jittieħdu bla 

dewmien hekk kif l-irregolaritajiet ikunu 

ġew ikkonfermati u ssostanzjati bi provi; 

Or. en 



 

AM\1124062MT.docx  PE603.702v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

24.4.2017 A8-0153/29 

Emenda  29 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 
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Paragrafu 145 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

145. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-

riskju għar-reputazzjoni tal-Parlament li 

jikkostitwixxu irregolaritajiet bħal dawn u 

huwa konvint tal-bżonn ta' azzjoni malajr 

u effikaċi li tipprevjeni u tieħu ħsieb kull 

irregolarità simili fil-ġejjieni; 

145. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-

riskju għar-reputazzjoni tal-Parlament li 

irregolaritajiet bħal dawn jikkostitwixxu, u 

huwa konvint mill-bżonn ta' azzjoni rapida 

u effikaċi li tipprevjeni u tieħu ħsieb kull 

irregolarità simili fil-ġejjieni; iqis, 

madankollu, li dawn l-irregolaritajiet 

huma ristretti għal għadd limitat ta' 

partiti politiċi u fondazzjonijiet politiċi; 

huwa tal-fehma li dawn l-irregolaritajiet 

m'għandhomx iqajmu dubji dwar il-

ġestjoni finanzjarja ta' partiti politiċi u 

fondazzjonijiet politiċi oħra; 

Or. en 


