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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 102 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

102. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Bureau li 

joħloq grupp ta' ħidma ad hoc għad-

definizzjoni u l-pubblikazzjoni tar-regoli 

dwar l-użu tal-allowance għan-nefqa 

ġenerali; ifakkar fl-aspettattivi msemmija 

mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-

5 ta' April 2017 u 1011 dwar il-baġit 2018, 

li fihom jitlob aktar trasparenza dwar l-

allowance għan-nefqa ġenerali u ħtieġa 

biex issir ħidma dwar definizzjoni ta' 

regoli aktar preċiżi fir-rigward tal-obbligu 

ta' rendikont tan-nefqa awtorizzata skont 

din l-allowance, mingħajr ma jkunu 

ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; itenni t-talba tiegħu lill-

Bureau biex jagħmel malajr il-bidliet 

konkreti li ġejjin fir-rigward tal-allowance 

għan-nefqa ġenerali: 

imħassar 

- li l-allowance għan-nefqa ġenerali 

għandha f'kull każ titpoġġa f'kont tal-

bank separat; 

 

- li l-irċevuti kollha li għandhom 

x'jaqsmu mal-allowance għan-nefqa 

ġenerali għandhom jinżammu mill-

Membri; 

 

- li l-parti li ma tintefaqx mill-allowance 

għan-nefqa ġenerali għandha tingħata 

lura ma' tmiem il-mandat tal-Membru; 

 

_________________  

10 Testi adottati, P8_TA(2017)0114  
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Paragrafu 102a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 102a. Jieħu nota ta' riżoluzzjonijiet ta' 

kwittanza preċedenti, li jistqarru inter alia 

li “l-allowance għan-nefqa ġenerali hija 

maħsuba biex tkopri n-nefqa fl-Istat 

Membru tal-elezzjoni, bħal pereżempju l-

kera tal-uffiċċji tal-Membri, tagħmir, 

fornituri, dokumentazzjoni jew 

organizzazzjoni loġistika ta' avvenimenti; 

jieħu nota li sistema komprensiva ta' 

kontroll tal-allowance tal-mandat 

parlamentari tal-Membru kieku 

tirrappreżenta minn 40 sa 75 post 

amministrattiv ġdid, li jmur kontra l-

iskema ta' tnaqqis tal-persunal;1a 

 _________________ 

 1a PE Kwittanza 2014 

Or. en 



 

AM\1150757MT.docx  PE618.413v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

12.4.2018 A8-0105/23 

Emenda  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 
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Paragrafu 103 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

103. Ifakkar fil-prinċipju tal-

indipendenza tal-mandat tal-Membru; 

jissottolinja li hija r-responsabbiltà tal-

Membri eletti li jużaw l-infiq għal 

attivitajiet parlamentari u li huwa 

possibbli li l-Membri, li jixtiequ jagħmlu 

dan, jippubblikaw ir-rendikont ta' x'nefqu 

mill-allowance għan-nefqa ġenerali fuq 

is-siti web personali tagħhom; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\1150757MT.docx  PE618.413v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

12.4.2018 A8-0105/24 

Emenda  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 103a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 103a. Jirrikonoxxi l-appell għat-

trasparenza rigward l-allowance għan-

nefqa ġenerali għall-Membri; jieħu nota 

tad-deċiżjoni tal-President Antonio Tajani 

biex jiġi stabbilit Grupp ta' Ħidma dwar l-

Allowance għan-Nefqa Ġenerali fil-livell 

tal-Brueau; jistieden lill-Bureau tal-

Parlament biex b'mod diliġenti jirriċerka 

s-somom f'daqqa (bħal pereżempju l-

allowance għan-nefqa ġenerali) billi 

skema bħal din, fost affarijiet oħra, 

tnaqqas b'mod sinifikanti il-piż 

amministrattiv; jistenna li l-Bureau 

jipprovdi ħarsa ġenerali ċara tal-

benefiċċji ta' din l-iskema; ifakkar li 

pagamenti ta' somma f'daqqa jeżistu 

f'ħafna forom bħal pereżempju l-

allowance kilometrika, l-allowance għat-

transitu bejn il-post ta' domiċilju u x-

xogħol, eċċ; 

Or. en 
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Paragrafu 104 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

104. Jemmen li kwalunkwe reviżjoni 

tal-allowance għan-nefqa ġenerali 

għandha tqis rakkomandazzjonijiet 

preċedentement adottati fil-plenarja dwar 

it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont 

finanzjarju; 

imħassar 

Or. en 
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 104a. Ifakkar fil-prinċipju tal-

indipendenza tal-mandat; jissottolinja li 

hija r-responsabbiltà tal-Membri eletti li 

jużaw l-infiq għal attivitajiet tal-

Parlament u li huwa possibbli li l-Membri 

li jixtiequ jagħmlu dan jippubblikaw ir-

rendikont ta' x'nefqu mill-Allowance 

għan-Nefqa Ġenerali fuq is-siti web 

personali tagħhom; jenfasizza l-fatt li s-

somma ta' flus f'daqqa hi użata b'mod 

wiesa' u hija rikonoxxuta bħala għodda 

utli fl-Istati Membri; itenni li l-effiċjenza 

u t-trasparenza mtejba tal-Allowance 

għan-Nefqa Ġenerali ma jfissrux li 

tinkiser il-privatezza u ma għandhomx 

jirrikjedu aktar persunal fl-

amministrazzjoni tal-Parlament; jistenna 

l-komunikazzjoni tas-sejbiet tal-Grupp ta' 

Ħidma dwar l-Allowance għan-Nefqa 

Ġenerali fi żmien xieraq; 

Or. en 

 


