
 

AM\1137659MT.docx  PE611.503v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

19.10.2017 A8-0299/65 

Emenda  65 

Marco Zanni, André Elissen 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2018 - it-taqsimiet kollha 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 59 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Jikkunsidra li t-tnaqqis tal-Kunsill 

ma jirriflettix il-bżonnijiet reali u 

għaldaqstant ireġġa' l-AB lura għal li 

kien fir-rigward tan-nefqa 

amministrattiva kollha tal-Kummissjoni, 

inklużi n-nefqa amministrattiva u dik ta' 

sostenn għar-riċerka fl-Intestaturi 1 sa 4; 

59. Jiddispjaċih dwar iż-żieda fl-

Intestatura 5 għan-nefqa amministrattiva; 

jissottolinja l-fatt li parti kbira ta' dik iż-

żieda hi riżultat ta' approprjazzjonijiet 

addizzjonali meħtieġa għall-pensjonijiet 

tal-uffiċjali tal-UE; jieħu nota li l-għadd 

ta' pensjonanti hu mistenni li jiżdied aktar 

fis-snin li ġejjin u jitlob għalhekk 

reviżjoni tal-privileġġi u l-vantaġġi tal-

pensjonijiet u tal-iskema tal-

allokazzjonijiet tal-UE; jitlob approċċ ġdid 

u aktar ġust għan-nefqa amministrattiva, 

li jibda bil-qtugħ fis-salarji u l-

pensjonijiet l-aktar għoljin tal-persunal 

tal-UE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Japprova, bħala regola ġenerali, l-

estimi tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet 

baġitarji tal-aġenziji; jikkunsidra, 

għaldaqstant, li kwalunkwe tnaqqis 

ulterjuri li jipproponi l-Kunsill 

jippreġudika l-funzjonament korrett tal-

aġenziji u ma jippermettilhomx iwettqu l-

kompiti assenjati lilhom; iqis li l-karigi 

ġodda adottati fil-pożizzjoni tiegħu huma 

neċessarji biex jitwettqu l-kompiti 

addizzjonali li ġejjin minn żviluppi 

strateġiċi ġodda u leġiżlazzjoni ġdida; 

itenni l-impenn tiegħu li jissalvagwardja 

r-riżorsi u fejn meħtieġ jipprovdi riżorsi 

addizjonali biex jiġi żgurat l-

funzjonament tajjeb tal-aġenziji; 

62. Jitlob reviżjoni sħiħa tar-rwol tal-

aġenziji Ewropej u jistaqsi jekk il-kompiti 

u l-objettivi tagħhom jistgħux jitwettqu 

aħjar mid-Direttorati Ġenerali eżistenti 

jew mill-Istati Membri sabiex tiġi evitata 

d-duplikazzjoni tar-rwoli u tal-ispejjeż u 

wkoll sabiex titjieb it-trasparenza; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li jreġġa' l-AB 

lura għal li kien fir-rigward tal-pagamenti 

fuq il-linji kollha li naqqas il-Kunsill u 

jżid l-approprjazzjonijiet ta' pagament 

b'mod immirat, partikolarment fuq dawk 

il-linji li ġew emendati fl-

approprjazzjonijiet ta' impenn; 

75. Jitlob li l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn fil-Baġit tal-Unjoni Ewropea ma 

jiżdidux qabel ma jkun hemm stabbiltà 

sħiħa tal-arretrati ta' pretensjonijiet 

pendenti għal pagamenti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

82. Jilqa' pożittivament l-iskambju ta' 

fehmiet dwar il-politika immobiljari tal-

Parlament li sar fil-11 ta' Lulju 2017 bejn 

il-Kumitat għall-Baġits, is-Segretarju 

Ġenerali u l-Viċi Presidenti responsabbli 

għall-politika immobiljari tal-Parlament; 

iqis li dan id-djalogu jixraq li jkun proċess 

kostanti, b'mod partikolari fid-dawl tat-

taħditiet li ġejjin tal-Bureau dwar ir-

rinnovazzjoni tal-bini Paul-Henri Spaak; 

82. Jikkundanna n-nuqqas ta' 

trasparenza u effiċjenza fil-politika dwar 

il-bini tal-UE; jirrifjuta kull ħela 

addizzonjali ta' fondi pubbliċi u jappella 

għat-trasparenza sħiħa għaċ-ċittadini tal-

UE f'dak li jirrigwarda n-nefqa tal-UE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

95. Ireġġa' l-linji kollha li naqqas il-

Kunsill lura għal li kienu; 

95. Jissottolinja li s-SEAE wera li hu 

inutli u għali; jemmen li l-politika 

barranija għandha tibqa' kompetenza 

esklużiva tal-Istati Membri u jitlob, 

għalhekk, li jitħassru kompletament il-

linji baġitarji kollha li jikkonċernaw dak 

is-servizz; 

Or. en 

 

 


