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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jikkonstata li l-approprjazzjonijiet 

finali tal-Parlament għall-2016 ammontaw 

għal EUR 1 838 613 983, jew 19,39 % tal-

Intestatura V tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali8 (QFP) allokati għall-infiq 

amministrattiv għall-2016 tal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni fit-totalità 

tagħhom, u li jirrappreżentaw żieda ta' 

2,4 % fuq il-baġit 2015 

(EUR 1 794 929 112); 

5. Jikkonstata li l-approprjazzjonijiet 

finali tal-Parlament għall-2016 ammontaw 

għal EUR 1 838 613 983, jew 19,39 % tal-

Intestatura V tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali8 (QFP) allokati għall-infiq 

amministrattiv għall-2016 tal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni fit-totalità 

tagħhom, u li jirrappreżentaw żieda ta' 

2,4 % fuq il-baġit 2015 

(EUR 1 794 929 112); jiddispjaċih li l-

baġit tal-Parlament għall-2016 ma 

pprevediex għal approprjazzjonijiet aktar 

baxxi meta mqabbla mal-

implimentazzjoni tal-baġit tas-snin 

preċedenti, u għalhekk, jinnota b’nuqqas 

ta’ sodisfazzjon li l-ispejjeż politiċi qed 

ikomplu jiżdiedu kull sena; 

_________________ _________________ 

8 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 

għas-snin 2014-2020. 

8 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 

għas-snin 2014-2020. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jinkoraġixxi lis-Segretarju 

Ġenerali biex jinnegozja mal-

amministrazzjoni Belġjana tal-ferroviji 

biex joffru aktar ferroviji diretti bejn l-

istazzjoni ferrovjarju Brussell-

Lussemburgu u l-ajruport ta' Zaventem fl-

eqqel ħinijiet tal-wasla u tat-tluq għall-

Membri sabiex jiġi ffrankat il-ħin tal-

ivvjaġġar u jitnaqqas l-impronta tal-

karbonju tal-Membri; jitlob lis-Segretarjat 

jippromwovi l-ivjaġġar permezz tal-

ferrovija għall-Membri; 

35. Huwa tal-fehma li s-servizz tat-

trasport għall-Membri għandu jintuża 

biss biex wieħed jasal fil-bini tal-

Parlament mill-ajruport jew mill-istazzjon 

u lura, u li għandhom jiġu pprovduti 

vannijiet żgħar u minibuses għal dan l-

għan sabiex jiġi ottimizzat l-infiq; 

jirrimarka, madankollu, li l-Membri 

għandhom l-għażla li jużaw it-trasport 

ferrovjarju fil-Belġju mingħajr ħlas; 
jinkoraġixxi lis-Segretarju Ġenerali biex 

jinnegozja mal-amministrazzjoni Belġjana 

tal-ferroviji biex jiġu offruti aktar ferroviji 

diretti bejn l-istazzjoni ferrovjarju Brussell-

Lussemburgu u l-ajruport ta' Zaventem fl-

eqqel ħinijiet tal-wasla u tat-tluq għall-

Membri, u jitlob lis-segretarjat 

jippromwovi l-ivvjaġġar permezz tal-

ferrovija għall-Membri, sabiex titnaqqas 

ukoll l-impronta tal-karbonju tal-Membri; 

Or. en 



 

AM\1150658MT.docx  PE618.413v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

11.4.2018 A8-0105/3 

Emenda  3 

Marco Valli, Laura Agea 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2017/2137(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 38 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jirrikonoxxi li, skont il-Qorti, l-

ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-

Parlament jammontaw għal EUR 114-

il miljun fis-sena; jinnota s-sejba, fir-

riżoluzzjoni tiegħu tal-

20 ta' Novembru 2013 dwar il-post tas-sede 

tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, li, 78 % tal-

missjonijiet kollha tal-persunal tal-

Parlament li jidħlu fl-ambitu tar-

Regolamenti tal-Persunal hija l-

konsegwenza diretta tad-dispersjoni 

ġeografika tas-servizzi tal-Parlament; 

ifakkar li l-istima tal-impatt ambjentali ta' 

din id-dispersjoni hija bejn il-11 000 u d-

19 000 tunnellata emissjonijiet ta' CO2; 

jistieden lill-Kunsill isib soluzzjoni għal 

din il-ħela ta' flus tal-kontribwenti; 

38. Jiddispjaċih li, skont il-Qorti, l-

ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-

Parlament jammontaw għal EUR 114-

il miljun fis-sena; jinnota s-sejba, fir-

riżoluzzjoni tiegħu tal-

20 ta' Novembru 2013 dwar il-post tas-sede 

tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, li, 78 % tal-

missjonijiet kollha tal-persunal tal-

Parlament li jidħlu fl-ambitu tar-

Regolamenti tal-Persunal hija l-

konsegwenza diretta tad-dispersjoni 

ġeografika tas-servizzi tal-Parlament; 

ifakkar li l-istima tal-impatt ambjentali ta' 

din id-dispersjoni hija bejn il-11 000 u d-

19 000 tunnellata emissjonijiet ta' CO2; 

jinnota b’dispjaċir li fl-2016 l-ispiża totali 

għar-rimborż biss tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar 

tal-Membri għas-sessjonijiet plenarji fi 

Strasburgu kienet tammonta għal 

EUR 21 352 262; jistieden lill-Kunsill isib 

soluzzjoni lejn sede unika għall-

Parlament Ewropew sabiex ma jkunx 

hemm ħela ta’ flus il-kontribwenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

99. Itenni l-problemi kontinwi rigward 

il-Fond ta' pensjoni volontarju u jitlob lill-

Bureau u lis-Segretarju Ġenerali jieħdu 

azzjoni, sabiex tiġi evitata insolvenza 

bikrija tiegħu filwaqt li jiġi evitat 

kwalunkwe impatt fuq il-baġit tal-

Parlament; 

99. Itenni l-problemi kontinwi rigward 

il-fond ta' pensjoni volontarju u jitlob lill-

Bureau u lis-Segretarju Ġenerali jieħdu 

azzjoni, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 

impatt fuq il-baġit tal-Parlament; 

jiddispjaċih dwar id-distakk daqsiex ta’ 

bħalissa bejn il-privileġġi ta’ dawk li 

jaħdmu fil-politika u s-sagrifiċċji enormi 

mitluba mill-pubbliku ġenerali fis-settur 

tal-pensjonijiet; jitlob, għalhekk, li l-

pensjonijiet imħallsa mill-baġit tal-Unjoni 

lill-eks-Membri li akkumulaw dan id-dritt 

qabel u wara d-dħul fis-seħħ tal-Istatut 

għall-Membri attwali jiġu kkalkulati mill-

ġdid; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

131. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-

riskju għar-reputazzjoni tal-Parlament li 

irregolaritajiet bħal dawn jikkostitwixxu, u 

huwa konvint mill-bżonn ta' azzjoni 

rapida u effikaċi li tipprevjeni u tieħu 

ħsieb kull irregolarità simili fil-ġejjieni; 

iqis, madankollu, li dawn l-irregolaritajiet 

huma ristretti għal għadd limitat ta' 

partiti politiċi u fondazzjonijiet politiċi; 

huwa tal-fehma li dawn l-irregolaritajiet 

m'għandhomx iqajmu dubji dwar il-

ġestjoni finanzjarja ta' partiti politiċi u 

fondazzjonijiet politiċi oħra; huwa tal-

fehma li hemm bżonn li jissaħħu l-

mekkaniżmi ta' kontroll intern tal-

Parlament; 

131. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-

riskju għar-reputazzjoni tal-Parlament li 

irregolaritajiet bħal dawn jikkostitwixxu; 

huwa tal-fehma li l-partiti u l-

fondazzjonijiet politiċi Ewropej 

għandhom ikunu dipendenti għalkollox 

fuq ir-riżorsi tagħhom stess u jaqtgħu d-

dipendenza tagħhom fuq il-baġit tal-

Parlament; jitlob, għaldaqstant, sabiex 

jiġu aboliti għalkollox l-għotjiet u s-

sussidji, għall-fini anke biex jiġi eliminat 

kwalunkwe riskju ta’ abbuż jew użu 

frawdolenti ta’ flus il-kontribwenti; 

Or. en 

 


