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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

86. Jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma 

weġibx għat-talba li saritlu mill-Parlament 

fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza 

għall-2013 u għall-2014, biex japplika lill-

APA l-istess allowances ta' kuljum li 

jirċievu l-membri l-oħra tal-persunal; 

jissottolinja sadanittant il-fatt li l-limiti 

massimi attwali għar-rimborżi tal-

missjonijiet għall-assistenti parlamentari 

akkreditati ilhom mill-2009 ma jiġu 

adegwati u li d-diskrepanza bejn l-

assistenti parlamentari akkreditati u l-

membri l-oħra tal-persunal żdiedet 

ulterjorment biex laħqet tal-anqas l-40% 

b'segwitu għall-introduzzjoni tal-limiti 

massimi l-ġodda li ġew approvati mill-

Kunsill fid-9 ta' Settembru 2016 u li sa issa 

ġew applikati biss għall-uffiċjali tal-

persunal, mill-10 ta' Settembru 2016; 

jappella għalhekk lill-Bureau biex jieħu l-

miżuri neċessarji biex jirrimedja għal din l-

inugwaljanza; 

86. Jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma 

weġibx għat-talba li saritlu mill-Parlament 

fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza 

għall-2013 u għall-2014, biex japplika lill-

APA l-istess allowances ta' kuljum li 

jirċievu l-membri l-oħra tal-persunal; jitlob 

lis-Segretarju Ġenerali jagħti, qabel ma 

jiġu implimentati l-eventwali bidliet, stima 

tal-kost addizzjonali li jkun jirriżulta 

permezz ta' dan l-adegwament; 
jissottolinja sadanittant il-fatt li l-limiti 

massimi attwali għar-rimborżi tal-

missjonijiet għall-assistenti parlamentari 

akkreditati ilhom mill-2009 ma jiġu 

adegwati u li d-diskrepanza bejn l-

assistenti parlamentari akkreditati u l-

membri l-oħra tal-persunal żdiedet 

ulterjorment biex laħqet tal-anqas l-40% 

b'segwitu għall-introduzzjoni tal-limiti 

massimi l-ġodda li ġew approvati mill-

Kunsill fid-9 ta' Settembru 2016 u li sa issa 

ġew applikati biss għall-uffiċjali tal-

persunal, mill-10 ta' Settembru 2016; 

jappella għalhekk lill-Bureau biex jieħu l-

miżuri neċessarji biex jirrimedja għal din l-

inugwaljanza; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

126. Huwa mħasseb bid-djalogu soċjali 

problematiku bejn id-DĠ INTE u r-

rappreżentanti tal-interpreti, li beda 

f'Jannar 2014 u li, sal-lum, għadu ma 

ntlaħaq l-ebda qbil; jistieden lis-Segretarju 

Ġenerali jibda medjazzjoni bejn il-partijiet 

involuti biex itejjeb il-fehim reċiproku tal-

pożizzjonijiet u jsib soluzzjonijiet 

aċċettabbli għal kulħadd; 

126. Jieħu nota tad-djalogu soċjali bejn 

id-DĠ INTE u r-rappreżentanti tal-

interpreti, li beda f'Jannar 2014 u li, sal-

lum, għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil; 

jistieden lis-Segretarju Ġenerali jibda 

medjazzjoni bejn il-partijiet involuti biex 

itejjeb il-fehim reċiproku tal-pożizzjonijiet 

u jsib soluzzjonijiet konformi mal-

interessi tal-Parlament; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

129. Jilqa' pożittivament l-isforzi 

kontinwi biex titjieb is-sigurtà fir-reċinti 

tal-Parlament u madwarhom; jirrikonoxxi 

li s-sigurtà fi ħdan il-Parlament trid 

timmira li tilħaq bilanċ delikat bejn is-

sikurezza miksuba bl-adozzjoni ta' sensiela 

ta' miżuri u l-introduzzjoni ta' sistema 

eċċessivament imsejsa fuq is-sigurtà li 

xxekkel l-attività tal-Parlament; jinsisti 

madankollu fuq il-fatt li sigurtà tal-bini 

għandha tkompli tissaħħaħ u jistieden lis-

Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li l-

persunal jitħarreġ b'mod adegwat u jkun 

kapaċi jwettaq il-kompiti tiegħu b'mod 

professjonali, anki fis-sitwazzjonijiet ta' 

emerġenza; 

129. Jilqa' pożittivament l-isforzi 

kontinwi biex titjieb is-sigurtà u s-

sikurezza fir-reċinti tal-Parlament u 

madwarhom; jirrikonoxxi li s-sigurtà fi 

ħdan il-Parlament trid timmira li tilħaq 

bilanċ delikat bejn il-kunsiderazzjoni ta' 

sensiela ta' miżuri protettivi u l-

introduzzjoni ta' sistema eċċessivament 

imsejsa fuq is-sigurtà li xxekkel l-attività 

tal-Parlament; jinsisti madankollu fuq il-

fatt li sigurtà tal-Parlament għandha 

tkompli tissaħħaħ u jistieden lis-Segretarju 

Ġenerali jiggarantixxi li l-persunal 

jitħarreġ b'mod adegwat u jkun kapaċi 

jwettaq il-kompiti tiegħu b'mod 

professjonali, anki fis-sitwazzjonijiet ta' 

emerġenza; . 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

131. Jistieden lid-DĠ ITEC u lid-

DĠ SAFE isaħħu l-miżuri anti-hacking 

fid-dawl taż-żieda fit-theddid ta' attakk 

ċibernetiku fix-xhur reċenti; 

131. Jistieden lid-DĠ ITEC u lid-

DĠ SAFE isaħħu l-kapaċitajiet taċ-

ċiberdifiża fid-dawl taż-żieda fit-theddid ta' 

attakki ċibernetiċi fix-xhur reċenti; 

Or. en 

 


