
 

AM\1150716MT.docx  PE618.415v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

12.4.2018 A8-0137/6 

Emenda  6 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

2017/2136(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 51 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

51. Jinnota bi tħassib li nħoloq livell 

rekord ta' impenji pendenti, li sa tmiem l-

2016 kienu laħqu livelli rekord ta' 

EUR 238 biljun, 72 % ogħla minn kemm 

kienu fl-2007 u ekwivalenti għal 2,9 snin 

ta' pagamenti meta mqabbla ma' 2,2 snin fl-

2017; iqis li dan żied l-ammonti dovuti 

mill-Unjoni u għaldaqstant l-esponiment 

finanzjarju tal-baġit tal-Unjoni; 

51. Jinnota bi tħassib li nħoloq livell 

rekord ta' impenji pendenti, li sa tmiem l-

2016 kienu laħqu livelli rekord ta' 

EUR 238 biljun, 72 % ogħla minn kemm 

kienu fl-2007 u ekwivalenti għal 2,9 snin 

ta' pagamenti meta mqabbla ma' 2,2 snin fl-

2017; iqis li dan żied l-ammonti dovuti 

mill-Unjoni u għaldaqstant l-esponiment 

finanzjarju tal-baġit tal-Unjoni; jenfasizza 

li l-baġit tal-Unjoni ma jistax ikollu defiċit 

filwaqt li l-obbligazzjonijiet fuq terminu 

twil tiegħu fil-fatt jirrappreżentaw id-dejn 

tal-baġit; 

Or. en 
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Paragrafu 296a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 296 a. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas 

ta' trasparenza u integrità personali ta' 

ċerti Kummissarji li kellhom laqgħa mas-

Sur Barrosso ta' Goldman Sachs jew li 

jirċievu pensjoni mill-Fond Pensjonistiku 

Volontarju tal-Parlament b'mod 

supplementari għas-salarju tagħhom 

bħala Kummissarji attivi; jistieden lill-

President tal-Kummissjoni jaqsam mal-

Parlament il-fehma tiegħu dwar il-każijiet 

imsemmija u jippreżenta soluzzjonijiet 

possibbli sabiex jiġu evitati tali 

sitwazzjonijiet fil-futur; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 296 b. Jinsab imħasseb serjament dwar 

in-nuqqas ta' trasparenza, in-nuqqas ta' 

kwalunkwe kompetizzjoni fost il-persunal 

eliġibbli u l-użu ħażin possibbli tar-

Regolament tal-Persunal tal-Unjoni fil-

ħatra reċenti tal-Kap tal-Uffiċċju tal-

President tal-Kummissjoni bħala s-

Segetarju Ġenerali l-ġdid tal-

Kummissjoni; jinnota li t-tweġibiet tal-

Kummissjoni lill-Kumitat tal-Parlament 

għall-Kontroll tal-Baġit ma spjegawx 

b'mod xieraq il-ġustifikazzjoni għall-ħatra 

tas-Segretarju Ġenerali permezz tal-

Artikolu 7 tar-Regolament tal-Persunal, 

liema fatt wassal biex it-trasferiment isir 

mingħajr ma l-post jiġi ddikjarat vakanti 

u għalhekk mingħajr ma l-persunal 

eliġibbli jiġi mistieden biex japplika; 

jistenna li l-President tal-Kummissjoni 

jippreżenta l-pjan tiegħu, biex isir rimedju 

għall-ħsara li saret lill-immaġni pubblika 

tal-Kummissjoni minħabba l-ħatra reċenti 

tas-Segretarju Ġenerali, lill-Parlament; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

297. Jitlob lil l-Kummissjoni,fl-interessi 

ta' amministrazzjoni pubblika Ewropea 

eċċellenti, , tippreżenta proposta dwar 

proċedura għall-ħatra ta' uffiċjali għolja 

qabel tmiem l-2018, li tiżgura li jintgħażlu 

l-aħjar kandidati f'qafas ta' trasparenza 

massima u ta' opportunitajiet indaqs, u li 

tkun wiesgħa biżżejjed biex tkun 

applikabbli fl-istituzzjonijiet l-oħra, bħall-

Parlament u l-Kunsill 

297. Fid-dawl tal-ħatra reċenti tas-

Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni u 

sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 

pubblika Ewropea indipendenti, jitlob lil-

Kummissjoni, qabel tmiem l-2018, 

tippreżenta proposta dwar proċedura għall-

ħatra ta' uffiċjali għolja, li tiżgura li 

jintgħażlu l-aħjar kandidati f'qafas ta' 

trasparenza massima u ta' opportunitajiet 

indaqs, u tkun wiesgħa biżżejjed biex tkun 

applikabbli għall-istituzzjonijiet l-oħra 

kollha tal-Unjoni, inklużi l-Parlament u l-

Kunsill; 

Or. en 

 


