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3. Jinnota mir-rapport tal-Qorti li r-

riporti ta' approprjazzjonijiet impenjati 

għat-Titolu II (nefqa amministrattiva) 

kienu ta' EUR 300 000 (25 %) meta 

mqabbel ma' EUR 150 000 (22 %) fl-2015, 

i.e. EUR 150 000 aktar; jinnota li dawk ir-

riporti kienu prinċipalment relatati ma' 

investimenti fl-IT u karozza tas-servizz 

qrib tmiem is-sena – l-użu ta' din il-

karozza u r-raġunijiet għal dan ix-xiri 

jridu jiġu kkomunikati, għal skopijiet ta' 

informazzjoni, lill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit tal-Parlament Ewropew; 

3. Jinnota mir-rapport tal-Qorti li r-

riporti ta' approprjazzjonijiet impenjati 

għat-Titolu II (nefqa amministrattiva) 

kienu ta' EUR 300 000 (25 %) meta 

mqabbel ma' EUR 150 000 (22 %) fl-2015, 

i.e. EUR 150 000 aktar; jinnota li dawk ir-

riporti kienu jirrigwardaw primarjament 

investimenti fl-IT u karozza tas-servizz 

lejn tmiem is-sena - għall-użu uffiċjali 

biss; 
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6. Jinnota li, b'referenza għan-numru 

ta' postijiet okkupati fil-

31 ta' Diċembru 2016, il-proporzjon tal-

bilanċ bejn is-sessi kien ta' 42,1 % fil-każ 

tan-nisa u 57,9 % fil-każ tal-irġiel; 

madankollu, jinnota li t-tliet pożizzjonijiet 

ta' maniġment superjuri kienu kollha 

okkupati minn irġiel; 

6. Jinnota li, b'referenza għan-numru 

ta' postijiet okkupati fil-

31 ta' Diċembru 2016, il-proporzjon tal-

bilanċ bejn is-sessi kien ta' 42,1 % fil-każ 

tan-nisa u 57,9 % fil-każ tal-irġiel; jinnota 

li t-tliet pożizzjonijiet ta' maniġment 

superjuri kienu kollha okkupati minn irġiel; 

jinnota, madankollu, li l-bilanċ bejn is-

sessi fost il-maniġment superjuri nbidel 

sal-aħħar tal-2017 b'tali mod li tnejn mit-

tliet postijiet ta' Kap ta' Unità kienu 

okkupati minn nisa; 
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15. Jirrimarka li l-Aġenzija għadha ma 

pprevediet ebda inizjattiva speċifika għat-

titjib tat-trasparenza fil-kuntatti tagħha 

mal-lobbyists u l-partijiet ikkonċernati; 

jistieden lill-Aġenzija twettaq politika 

proattiva ta' trasparenza fil-lobbying bla 

aktar dewmien, u tirrapporta lill-awtorità 

ta' kwittanza dwar kwalunkwe miżura 

meħuda biex tindirizza din is-sitwazzjoni; 

15. Jirrimarka li l-Aġenzija għadha ma 

pprevediet ebda inizjattiva speċifika għat-

titjib tat-trasparenza fil-kuntatti tagħha 

mal-lobbyists u l-partijiet ikkonċernati; 

jistieden lill-Aġenzija twettaq politika 

proattiva ta' trasparenza fil-lobbying bla 

aktar dewmien, u tirrapporta lill-awtorità 

ta' kwittanza dwar kwalunkwe miżura 

meħuda biex tindirizza din is-sitwazzjoni; 

jinnota mit-tweġiba tal-Aġenzija li jinsabu 

fil-proċess li jelaboraw politika li 

tindirizza l-kwistjoni; 
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16. Jinnota bi tħassib li l-Aġenzija ma 

tqegħidx għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-

minuti tal-laqgħat tal-bord ta' tmexxija 

tagħha; jistieden lill-Aġenzija tbiddel il-

prassi tagħha billi tippubblika l-minuti 

sabiex ittejjeb it-trasparenza tal-proċess 

tagħha tat-teħid ta' deċiżjonijiet; 

16. Jinnota li l-Aġenzija tqiegħed għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku l-minuti tal-

laqgħat tal-bord ta' tmexxija tagħha malli 

jiġu approvati; 

Or. en 

 


