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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jenfasizza li l-Grupp ta' Ħidma 

Interistituzzjonali dwar l-aġenziji 

deċentralizzati eżamina, b'mod partikolari, 

il-każ pilota tal-Aġenzija Ewropea tas-

Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għall-

aġenziji ffinanzjati minn tariffi; jiddikjara 

li anke jekk l-aġenziji jkunu kompletament 

iffinanzjati minn tariffi, xorta waħda 

jkollhom l-obbligu ta' rendikont sħiħ 

quddiem l-awtorità ta' kwittanza meta 

jitqiesu r-riskji għar-reputazzjoni li hemm 

involuti; jesprimi, barra minn hekk, it-

tħassib tiegħu dwar l-indikaturi tal-kwalità 

użati fil-każ pilota tal-EASA, peress li 

dawn qed jiffukaw bil-kbir fuq is-

sodisfazzjon tal-klijent u anqas fuq is-

sikurezza tal-ajru; 

5. Jenfasizza li l-Grupp ta' Ħidma 

Interistituzzjonali dwar l-aġenziji 

deċentralizzati eżamina, b'mod partikolari, 

il-każ pilota tal-Aġenzija Ewropea tas-

Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għall-

aġenziji ffinanzjati minn tariffi; jiddikjara 

li anke jekk l-aġenziji jkunu kompletament 

iffinanzjati minn tariffi, xorta waħda 

jkollhom l-obbligu ta' rendikont sħiħ 

quddiem l-awtorità ta' kwittanza meta 

jitqiesu r-riskji għar-reputazzjoni li hemm 

involuti; jesprimi, barra minn hekk, it-

tħassib tiegħu dwar l-indikaturi tal-kwalità 

użati fil-każ pilota tal-EASA, peress li 

dawn qed jiffukaw bil-kbir fuq is-

sodisfazzjon tal-klijent u anqas fuq is-

sikurezza tal-ajru; jistieden lill-

Kummissjoni teżamina kif tista’ tiġi 

żgurata l-indipendenza tal-aġenziji 

ffinanzjati għal kollox mit-tariffi u tqis, 

f’dan ir-rigward, sistema fejn it-tariffi 

jitħallsu lill-Kummissjoni minflok lill-

aġenziji direttament u l-aġenziji jkomplu 

jiġu ffinanzjati permezz tal-baġit tal-

Unjoni; 

Or. en 



 

AM\1150897MT.docx  PE618.429v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.4.2018 A8-0115/3 

Emenda  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0115/2018 

Bart Staes 

Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE 

COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Josserva li l-aġenziji deċentralizzati 

żiedu l-użu ta' aġenti kuntrattwali b'718-il 

ekwivalenti għall-full-time biex 

jimplementaw kompiti ġodda, b'kumpens 

parzjali għat-tnaqqis ta' 5 % tal-persunal u 

tal-imposta għall-ħolqien tar-riżerva ta' 

riallokazzjoni; jinnota li dan jikkonċerna l-

aktar lill-Frontex, lill-Europol, lill-EASO u 

lill-EASA, lill-Aġenzija Ewropea dwar is-

Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni 

(ENISA) u lill-Aġenzija tas-Sistema 

Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita 

Ewropea (GSA); huwa tal-fehma li l-aġenti 

kuntrattwali għandhom jintużaw 

primarjament bħala miżura temporanja fl-

aġenziji li għandhom l-akbar domanda għal 

persunal ġdid minħabba żieda fl-ammont 

tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni 

tiddelibera għal darba oħra dwar il-pjanijiet 

tagħha ta' tnaqqis annwali ulterjuri ta' 1 % 

tal-persunal; 

33. Josserva li l-aġenziji deċentralizzati 

żiedu l-użu ta' aġenti kuntrattwali b'718-il 

ekwivalenti għall-full-time biex 

jimplementaw kompiti ġodda, b'kumpens 

parzjali għat-tnaqqis ta' 5 % tal-persunal u 

tal-imposta għall-ħolqien tar-riżerva ta' 

riallokazzjoni; iħeġġeġ lill-aġenziji biex 

ma jissostitwixxux lill-persunal 

permanenti b'konsulenti esterni li jkunu 

aktar għaljin; jinnota li dan jikkonċerna l-

aktar lill-Frontex, lill-Europol, lill-EASO u 

lill-EASA, lill-Aġenzija Ewropea dwar is-

Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni 

(ENISA) u lill-Aġenzija tas-Sistema 

Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita 

Ewropea (GSA); huwa tal-fehma li l-aġenti 

kuntrattwali għandhom jintużaw 

primarjament bħala miżura temporanja fl-

aġenziji li għandhom l-akbar domanda għal 

persunal ġdid minħabba żieda fl-ammont 

tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni 

tiddelibera għal darba oħra dwar il-pjanijiet 

tagħha ta' tnaqqis annwali ulterjuri ta' 1 % 

tal-persunal; 

Or. en 

 

 


