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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Josserva li, bħala konsegwenza tar-

rilokazzjoni tal-Kulleġġ mir-Renju Unit 

għall-Ungerija, u minħabba l-koeffiċjent ta' 

korrezzjoni sinifikament aktar baxx għas-

salarji tal-persunal fil-post il-ġdid, l-għadd 

ta' riżenji żdied; jinnota li ġew 

implimentati għadd ta' azzjonijiet ta' 

mitigazzjoni; jinnota, madankollu, li l-

gradazzjoni baxxa tal-postijiet tax-xogħol 

flimkien mal-koeffiċjent ta' korrezzjoni 

baxx, ma jħeġġux lill-barranin 

(speċjalment mill-Ewropa tal-Punent u tat-

Tramuntana) imorru l-Ungerija, u b'riżultat 

ta' dan, il-bilanċ ġeografiku tal-persunal ma 

jiġix żgurat; josserva, f'dan ir-rigward, li fl-

2016, 30 % tal-persunal kollu tal-Kulleġġ 

kienu Ungeriżi, li huwa numru 

sproporzjonat; jinnota bi tħassib mir-

rapport tal-Qorti li r-rata għolja ta' bidla fil-

persunal jista' jkollha impatt fuq il-

kontinwità tal-operat u fuq il-kapaċità tal-

Kulleġġ li jimplimenta l-attivitajiet previsti 

fil-programm ta' ħidma tiegħu u jirrimarka 

li din il-problema trid tiġi indirizzata; 

jinnota, barra minn hekk, li l-bilanċ 

ġeografiku tal-persunal għandu impatt fuq 

l-ispejjeż tal-persunal, li wassal għad-

deċiżjoni biex jiġu trasferiti fondi mhux 

użati mit-Titolu 1 għat-Titolu 3 li 

jippermettu l-implimentazzjoni ta' 

attivitajiet operattivi addizzjonali; 

11. Josserva li, bħala konsegwenza tar-

rilokazzjoni tal-Kulleġġ mir-Renju Unit 

għall-Ungerija, u minħabba l-koeffiċjent ta' 

korrezzjoni sinifikament aktar baxx għas-

salarji tal-persunal fil-post il-ġdid, l-għadd 

ta' riżenji żdied; jinnota li ġew 

implimentati għadd ta' azzjonijiet ta' 

mitigazzjoni; jinnota, madankollu, li l-

gradazzjoni baxxa tal-postijiet tax-xogħol 

flimkien mal-koeffiċjent ta' korrezzjoni 

baxx, ma jħeġġux lill-barranin 

(speċjalment mill-Ewropa tal-Punent u tat-

Tramuntana) imorru l-Ungerija, u b'riżultat 

ta' dan, il-bilanċ ġeografiku tal-persunal ma 

jiġix żgurat; josserva, f'dan ir-rigward, li fl-

2016, 30 % tal-persunal kollu tal-Kulleġġ 

kienu Ungeriżi, li huwa numru 

sproporzjonat; jinnota bi tħassib mir-

rapport tal-Qorti li r-rata għolja ta' bidla fil-

persunal jista' jkollha impatt fuq il-

kontinwità tal-operat u fuq il-kapaċità tal-

Kulleġġ li jimplimenta l-attivitajiet previsti 

fil-programm ta' ħidma tiegħu u jirrimarka 

li din il-problema trid tiġi indirizzata; 

jinnota, barra minn hekk, li l-bilanċ 

ġeografiku tal-persunal għandu impatt fuq 

l-ispejjeż tal-persunal, li wassal għad-

deċiżjoni biex jiġu trasferiti fondi mhux 

użati mit-Titolu 1 għat-Titolu 3 li 

jippermettu l-implimentazzjoni ta' 

attivitajiet operattivi addizzjonali; jesprimi 
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t-tħassib tiegħu dwar l-istat tad-dritt fl-

Ungerija u, f'dan ir-rigward, dwar il-

kwalità tal-Kulleġġ fuq terminu twil; 

jenfasizza l-ħtieġa li jittieħed kont tal-

effiċjenza meta jiġu allokati jew riallokati 

aġenziji fl-Istati Membri; 

Or. en 

 

 


