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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' 

Grupp ta' Ħidma tal-Bureau tal-Parlament 

rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali; 

ifakkar fl-aspettattivi ta' aktar trasparenza 

dwar l-allowance għan-nefqa ġenerali u 

ħtieġa biex issir ħidma dwar definizzjoni 

ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; 

80. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' 

Grupp ta' Ħidma tal-Bureau tal-Parlament 

rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali; 

ifakkar fl-aspettattivi ta' aktar trasparenza 

dwar l-allowance għan-nefqa ġenerali u 

ħtieġa biex issir ħidma dwar definizzjoni 

ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-

responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; jenfasizza li l-ħtieġa għal 

trasparenza akbar fir-rigward tal-

allowances għan-nefqa ġenerali għall-

Membri tal-PE tagħmilha 

rakkomandabbli għal kull MPE li 

jippreżenta rapporti pubbliċi fl-aħħar tas-

sena tal-kontijiet li jirrelataw ma' dawk l-

allowances; jitlob, barra minn hekk, biex 

tali rappurtar pubbliku jsir obbligatorju 

mill-2019 wara r-reviżjoni tal-Istatut tal-

Membri; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

84. Ifakkar fl-analiżi tal-QEA għall-

2014 ġie stmat li l-ispejjeż tad-dispersjoni 

ġeografika tal-Parlament huma EUR 114-

il miljun fis-sena; barra minn hekk, 

jinnota s-sejba mir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

23 ta' Ottubru 2013 dwar is-siti tas-sedi 

tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li 

78 % tal-missjonijiet kollha li jsiru mill-

persunal statutorju tal-Parlament huma 

kkawżati minn riżultat dirett tad-

dispersjoni ġeografika tal-Parlament; 

jenfasizza li, skont ir-rapport, huwa stmat 

ukoll li l-impatt ambjentali tad-dispersjoni 

ġeografika huwa bejn il-11 000 u d-

19 000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' 

CO2; itenni l-perċezzjoni pubblika 

negattiva li tikkawża din id-dispersjoni, u 

għaldaqstant, jappella għal pjan 

direzzjonali lejn sede waħda u tnaqqis fil-

linji baġitarji rilevanti; 

imħassar 

__________________  

11 Testi adottati, P7_TA(2013)0498.  
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