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11.4.2018 A8-0105/37 

Emenda  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jistieden lill-Bureau u lis-

Segretarju Ġenerali jirrapportaw, b'mod 

partikolari, dwar ir-rakkomandazzjonijiet 

li ġejjin, adottati diġà mill-Parlament, fir-

riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2015: 

 - it-talba li l-aġendi tal-Bureau jiġu 

ppubblikati fuq l-Intranet ferm qabel il-

laqgħat u li l-minuti tal-laqgħat jiġu 

ppubblikati aktar malajr, mingħajr ma 

jistennew sakemm ikunu disponibbli fil-

lingwi kollha, u t-talba li jiġu ppubblikati 

fuq is-sit web tal-Parlament id-dokumenti 

rilevanti mressqa lill-Bureau mis-

Segretarju Ġenerali f'forma li tista' 

tinqara elettronikament, sakemm ma n-

natura tal-informazzjoni li tkun fihom ma 

tagħmilx dan possibbli, bħal fil-każ, 

ngħidu aħna, tal-protezzjoni tad-data 

personali;1a 

 - it-talba li s-Segretarju Ġenerali 

jagħmilha possibbli għall-Membri li 

jixtiequ jippubblikaw fil-paġni tas-sit web 

personali tagħhom l-informazzjoni dwar 

allowance imħallas lilhom mill-

Parlament, bir-reġistrazzjoni tad-data 

xierqa li tista' tkun faċilment 

riproċessata; 1b 

 - it-talba li l-amministrazzjoni tal-

Parlament tipproduċi rapport dwar l-użu 

tal-bini tal-Parlament min-naħa tar-
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rappreżentanti ta' interessi u tal-

organizzazzjonijiet esterni l-oħra; 1c 

 - it-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-

kodiċi ta' kondotta attwali tal-Membri jaf 

ikollu bżonn titjib ulterjuri biex ikunu 

evitati l-kunflitti ta' interessi, billi 

tingħata attenzjoni speċjali lis-segwenti: 1d 

  - xogħlijiet aċċessorji bi ħlas 

tal-Membri; 

  - attivitajiet ta' lobbying 

iddestinati lill-istituzzjonijiet Ewropej 

minn ex Membri matul il-perjodu li fih 

għandhom dritt għal allowance 

tranżitorju; 

  - ir-reġistrazzjoni tad-

dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-Membri; 

  - kompożizzjoni u 

kompetenzi tal-kumitat konsultattiv; 

 - it-talba li l-Bureau jidħol fi 

djalogu mal-awtoritajiet lokali biex jara 

kif dawn tal-aħħar jistgħu 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 

Dar l-Istorja Ewropea; 1e 

 __________________ 

 1a Paragrafi 40 u 41 tar-riżoluzzjoni 

tal-Parlament Ewropew tas-

27 ta' April 2017 li tinkludi l-kummenti li 

jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 

tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - 

Il-Parlament Ewropew (2016/2152(DEC)) 

 1b Paragrafu 47 tar-riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti 

integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 

għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-

Parlament Ewropew (2016/2152(DEC)) 

 1c Paragrafu 51 tar-riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti 
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integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 

għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-

Parlament Ewropew (2016/2152(DEC)) 

 1d Paragrafu 52 tar-riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti 

integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 

għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-

Parlament Ewropew (2016/2152(DEC)) 

 1e Paragrafu 69 tar-riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti 

integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 

għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-

Parlament Ewropew (2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Emenda  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 35 

 

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. 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-ivvjaġġar permezz tal-

ferrovija għall-Membri, billi, pereżempju, 

is-servizzi tal-karozza lejn l-ajruport ma 

jkunux aktar disponibbli għall-Membri, 

f'ħinijiet meta jkun hemm ferroviji diretti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Emenda  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 57a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 57a. Jinnota li l-għadd ta' spettaturi tal-

Premju LUX għadu baxx wisq u jitqajjem 

id-dubju jekk dan il-premju huwiex 

ġustifikabbli; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Emenda  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 57b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 57b. Itenni t-talba tiegħu li l-Bureau 

jibqa' fi djalogu mal-awtoritajiet lokali 

biex jara kif dawn tal-aħħar jistgħu 

jikkontribwixxu aktar għall-finanzjament 

ta' Dar l-Istorja Ewropea; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Emenda  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 64a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 64a. Jinnota, madankollu, li dawn id-

deċiżjonijiet ta' esternalizzazzjoni ma 

jistgħux jagħtu spjegazzjoni tal-użu tal-

persunal estern kollu u li, pereżempju fid-

Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u 

s-Sostenn Teknoloġiku (DĠ ITEC), il-

proporzjon bejn persunal estern u uffiċjali 

huwa diffiċli li tiġġustifikah; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Emenda  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 87a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 87a. Itenni d-dispjaċir kbir tiegħu 

rigward id-deċiżjoni li tinbidel l-għamara 

fl-uffiċċji tal-Membri u tal-assistenti 

tagħhom fi Brussell; josserva li l-maġġor 

parti tal-għamara hija perfettament 

utilizzabbli u f'kundizzjoni tajba u li, 

għalhekk, ma hemm l-ebda raġuni biex 

tinbidel; iqis li l-feedback ta' għadd ta' 

Membri – u mhux stħarriġ ġenerali – ma 

jistax jikkostitwixxi, għalih waħdu, raġuni 

biżżejjed biex ikun ġustifikat it-tibdil, u li 

l-kwistjonijiet ta' gosti, moda jew stil 

antikwat indikati mill-amministrazzjoni 

huma daqstant inadegwati; huwa tal-

fehma li l-biċċiet individwali tal-għamara 

għandhom jinbidlu biss jekk juru sinjali 

ċari ta' deterjorament jew ta' tkagħbir bl-

użu jew biex jiġu evitati riskji għas-saħħa 

fuq il-post tax-xogħol ta' natura speċifika 

jew ġenerali (pereżempju, it-titjib possibbli 

tal-ergonomija tal-iskrivaniji jew tas-

siġġijiet); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Emenda  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 87b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 87b. Ifakkar lis-Segretarju Ġenerali 

dwar l-eżitu tal-istħarriġ tal-Kumitat tal-

Persunal, fir-rigward ta' uffiċċji komuni 

għall-persunal, li rriżulta fi 3 000 

reazzjoni u 80 % tal-persunal li esprimew 

li huma kontra uffiċċji komuni; jitlob lis-

Segretarju Ġenerali jipprepara pjan 

għall-konsultazzjoni tal-persunal u jagħti 

segwitu għall-eżitu tal-istħarriġ; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Emenda  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 100 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

100. Jinnota li l-Parlament huwa l-

garanti tal-pagament tad-drittijiet għal 

pensjoni meta u jekk dan il-fond ma jkunx 

jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu; jilqa' l-

aħbar mis-Segretarju Ġenerali li ppreżenta 

pjan ta' azzjoni lill-Bureau; 

100. Jinnota li bħalissa l-Parlament 

huwa l-garanti tal-pagament tad-drittijiet 

għal pensjoni meta u jekk dan il-fond ma 

jkunx jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu; 

jistieden lill-Bureau għal darb'oħra biex, 

malajr kemm jista' jkun, jagħmel 

valutazzjoni tal-istatus attwali tal-Fond ta' 

Pensjoni; jitlob b'mod urġenti lill-Bureau 

jfakkar lilu nnifsu bid-deċiżjoni tiegħu 

tal-1 ta' April 2009 li tgħid li "il-

Parlament se jassumi r-responsabilità 

legali biex jiggarantixxi d-dritt tal-membri 

tal-Iskema għall-pensjoni addizzjonali li 

jista' jinżamm wara li jispiċċa l-Fond tal-

Pensjoni" u jsib soluzzjonijiet biex 

jitnaqqas id-defiċit billi jintroduċi żieda 

fil-primjum jew billi jappella lill-ex 

Membri kkonċernati biex jgħinu fuq bażi 

volontarja f'dan ir-rigward billi jnaqqsu 

jew jirrinunzjaw b'mod volontarju l-

pensjoni volontarja tagħhom; jilqa' l-

aħbar mis-Segretarju Ġenerali li ppreżenta 

pjan ta' azzjoni lill-Bureau; jitlob lill-

Bureau, f'dan ir-rigward, jivvaluta wkoll 

il-funzjonament tal-kumpanija tal-

assigurazzjoni li tamministra l-Fond, kif 

ukoll jikkunsidra l-pubblikazzjoni tal-

ismijiet ta' dawk li jibbenefikaw mill-

Fond, sakemm dan ikun konformi mal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
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protezzjoni tad-data personali; 

Or. en 

 


