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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jitlob lill-awditur intern, huwa u 

jippreżenta r-rapport annwali, jagħmel 

aktar enfasi fuq l-aspetti li fihom sab 

nuqqasijiet u/jew irregolaritajiet kif ukoll 

jintroduċi miżuri li jippermettu l-

valutazzjoni tal-prestazzjoni u tar-

riżultati; jitlob ukoll rapport tal-Awditur 

Intern dwar is-segwitu, l-iżviluppi u s-

soluzzjonijiet għall-problemi identifikati 

matul il-mandat tiegħu; 

21. Jitlob lill-awditur intern, huwa u 

jippreżenta r-rapport annwali, jagħmel 

aktar enfasi fuq l-aspetti li fihom sab 

nuqqasijiet u/jew irregolaritajiet; jitlob 

ukoll lill-Awditur Ġenetali jagħmel ir-

rapporti tiegħu dwar is-segwitu, l-iżviluppi 

u s-soluzzjonijiet għall-problemi 

identifikati matul il-mandat tiegħu 

disponibbli għall-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit; jitlob lis-Segretarju Ġenerali 

jintroduċi proċeduri għall-valutazzjoni 

tal-prestazzjoni u tar-riżultati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 92a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 92a. Jitlob lill-Parlament, fl-interessi 

tal-opportunitajiet indaqs u tar-rispett tad-

drittijiet tax-xogħol, jadotta linji gwida 

dwar l-attribuzzjoni ta' grad lill-APA u 

jiżviluppa deskrizzjonijiet tax-xogħol, 

responsabbiltajiet u kompiti ċari 

korrispondenti għall kull grupp ta' 

funzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Ifakkar fir-risposta li tat l-

amministrazzjoni lill-mistoqsija 75 fil-

kwestjonarju dwar il-kwittanza għall-

Parlament għall-2013, speċifikament li 

kienet iddeċidiet li tissospendi l-prattika 

ta' missjonijiet fit-tul ..., ... fatt li wassal 

għal iffrankar notevoli, iżda jikkunsidra 

bħala kontradizzjoni kbira l-fatt li 13-il 

membru tal-persunal bħalissa jinsabu fuq 

missjoni fit-tul; iqis li missjoni fit-tul ta' 

membru tal-persunal, b'allowance tal-

espatrijazzjoni u b'allowances tas-

sussistenza ta' kuljum, fil-post fejn din il-

persuna diġà kienet tgħix u taħdem 

tikkostitwtixxi użu diskutibbli ta' flus il-

kontribwenti u jmur kontra r-Regolamenti 

tal-Persunal; jinsisti għal kjarifika tar-

ċirkostanzi ta' kull missjoni fit-tul, u 

partikolarment tad-divulgazzjoni tar-

raġunijiet u tal-kostijiet għal tali missjoni 

fit-tul; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Ifakkar fir-risposta li tat l-

amministrazzjoni lill-mistoqsija 75 fil-

kwestjonarju dwar il-kwittanza għall-

Parlament għall-2013, speċifikament li 

kienet iddeċidiet li tissospendi l-prattika ta' 

missjonijiet fit-tul ..., ... fatt li wassal għal 

iffrankar notevoli, iżda jikkunsidra bħala 

kontradizzjoni kbira l-fatt li 13-il membru 

tal-persunal bħalissa jinsabu fuq missjoni 

fit-tul; iqis li missjoni fit-tul ta' membru 

tal-persunal, b'allowance tal-

espatrijazzjoni u b'allowances tas-

sussistenza ta' kuljum, fil-post fejn din il-

persuna diġà kienet tgħix u taħdem 

tikkostitwtixxi użu diskutibbli ta' flus il-

kontribwenti u jmur kontra r-Regolamenti 

tal-Persunal; jinsisti għal kjarifika tar-

ċirkostanzi ta' kull missjoni fit-tul, u 

partikolarment tad-divulgazzjoni tar-

raġunijiet u tal-kostijiet għal tali missjoni 

fit-tul; 

32. Ifakkar fir-risposta li tat l-

amministrazzjoni lill-mistoqsija 75 fil-

kwestjonarju dwar il-kwittanza għall-

Parlament għall-2013, speċifikament li 

kienet iddeċidiet li tissospendi l-prattika ta' 

missjonijiet fit-tul ..., ... fatt li wassal għal 

iffrankar notevoli, iżda josserva l-fatt li 13-

il membru tal-persunal bħalissa jinsabu fuq 

missjoni fit-tul (primarjament għall-

finijiet ta' studji universitarji/boroż ta' 

studju u assistenza teknika għall-

preparamenti għall-presidenzi tal-Unjoni 
u għall-uffiċċji tal-informazzjoni); 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. ifakkar li, skont ir-Regolamenti 

tal-Persunal, l-uffiċjali kollha u l-aġenti l-

oħrajn tal-Unjoni, anki dawk li jaħdmu 

fil-kabinetti, għandhom jaqdu 

dmirijiethom unikament billi jżommu 

quddiem għajnejhom l-interessi tal-

Unjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-

uffiċjali tal-Unjoni huma mħallsin minn 

flus il-kontribwenti, li mhumiex maħsubin 

biex jiffinanzjaw l-istampa jew lil membri 

tal-persunal ieħor involuti fil-promozzjoni 

ta' kwalunkwe interess politiku nazzjonali 

ta' President; jistieden lill-Bureau 

jistabbilixxi dispożizzjonijiet ċari fir-

regolamenti tal-Parlament; 

33. josserva li membru tal-persunal 

kien irreklutat mid-Direttorat Ġenerali 

għall-Komunikazzjoni u l-post tal-impjieg 

kien Brussell; ifakkar li l-iskop tal-

missjonijiet fit-tul kien dak li jiġi sodisfatt 

l-interess miżjud tal-istampa Ġermaniża 

f'ħidmet il-Parlament Ewropew (risposta 

tal-amministrazzjoni b'rabta mat-tieni 

kwestjonarju mill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit); jilqa' pożittivament f'dan ir-

rigward il-fatt li l-aġent kien iqiegħed 

iservi b'mod sħiħ l-interessi tal-

istituzzjoni; 

Or. en 

 


