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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 18a. Jiddispjaċih li wara l-

pubblikazzjoni, fit-3 ta' Frar 2014, tal-

ewwel rapport tal-UE dwar il-ġlieda 

kontra l-korruzzjoni, il-Kummissjoni 

rrifjutat li tkompli dik il-prattika ta' 

rapporti annwali u minflok integrat il-

politiki kontra l-korruzzjoni fis-Semestru 

Ekonomiku; jinnota li r-rapporti speċifiċi 

għall-pajjiż fil-kuntest tas-Semestru 

Ekonomiku ma fihomx deskrizzjoni ċara 

tas-sitwazzjoni attwali, u lanqas ma fihom 

rakkomandazzjonijiet dwar miżuri kontra 

l-korruzzjoni għall-Istati Membri kollha; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni għal darb'oħra 

tissottometti lill-Parlament it-tieni rapport 

tal-UE Kontra l-Korruzzjoni, u f'dan il-

kuntest ma tevalwax l-isforzi kontra l-

korruzzjoni biss f'termini ta' telf 

ekonomiku iżda wkoll biex tanalizza l-

effetti detrimentali tal-korruzzjoni fuq id-

drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-

Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 78a. Iqis li, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

18 ta' April 2018 dwar il-Politika tal-

Integrità tal-Kummissjoni, il-Parlament 

esprima t-tħassib tiegħu fir-rigward tal-

proċeduri ta' ħatra għall-uffiċjali għolja 

tagħha, itenni t-talba tiegħu lill-

Kummissjoni biex tirrevedi, qabel tmiem 

l-2018, il-proċedura amministrattiva 

tagħha għall-ħatra tal-uffiċjali għolja bl-

objettiv li jiġi żgurat bis-sħiħ li jintgħażlu 

l-aħjar kandidati fi ħdan qafas ta' 

trasparenza massima u opportunitajiet 

indaqs; jappella lill-Kummissjoni 

tirrieżamina wkoll il-politiki ta' reklutaġġ 

tagħha għal uffiċjali b'mod iktar aktar 

ġenerali bil-ħsieb li jiġu evitati kunflitti 

ta' interessi, bħal meta ġie nnutat mill-

NGOs1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 51 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Japprova, bħala regola ġenerali, l-

estimi tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet 

baġitarji tal-aġenziji; jikkunsidra, 

għaldaqstant, li kwalunkwe tnaqqis 

ulterjuri li jipproponi l-Kunsill 

jippreġudika l-funzjonament korrett tal-

aġenziji u ma jippermettilhomx iwettqu l-

kompiti assenjati lilhom; 

62. Japprova, bħala regola ġenerali, l-

estimi tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet 

baġitarji tal-aġenziji; jikkunsidra, 

għaldaqstant, li kwalunkwe tnaqqis 

ulterjuri li jipproponi l-Kunsill 

jippreġudika l-funzjonament korrett tal-

aġenziji u ma jippermettilhomx iwettqu l-

kompiti assenjati lilhom; jinsab imħasseb 

dwar il-fatt li, b'mod ġenerali, il-viżibbiltà 

tal-aġenziji għaċ-ċittadini tal-Unjoni 

għadha limitata, filwaqt li għall-obbligu 

ta' rendikont u l-indipendenza tagħhom 

huwa meħtieġ livell għoli ta' viżibbiltà; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 63a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 63a. Ifakkar li l-biċċa l-kbira tal-

aġenziji tal-Unjoni indikaw li ma jridux 

jiddependu fuq tariffi, li ma 

jiggarantixxux fluss stabbli ta' introjtu; 

barra minn hekk, jenfasizza li għandhom 

jiġu evitati l-kunflitti ta' interess bħala 

konsegwenza tal-fatt li jkollhom 

jiddependu fuq it-tariffi; jistieden lill-

Kummissjoni teżamina l-possibbiltà li tiġi 

introdotta sistema li permezz tagħha 

jitħallsu t-tariffi lill-Kummissjoni minflok 

lill-aġenziji tal-Unjoni direttament u li l-

aġenziji tal-Unjoni jkomplu jiġu 

ffinanzjati permezz tal-baġit tal-Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jilqa' d-deċiżjoni tal-

25 ta' Settembru 2018 tal-Qorti Ġenerali li 

tikkonferma r-rifjut tal-Parlament li jagħti 

aċċess għal dokumenti relatati mal-

indennizz tas-sussistenza, l-ispejjeż tal-

ivvjaġġar u l-indennizz tal-assistenza 

parlamentari (Sentenza fil-Kawżi T-639/15 

sa T-666/15 Maria Psara u Oħrajn vs Il-

Parlament u T-94/16 Gavin Sherdan vs il-

Parlament); 

79. Jilqa' d-deċiżjoni tal-

25 ta' Settembru 2018 tal-Qorti Ġenerali li 

tikkonferma r-rifjut tal-Parlament li jagħti 

aċċess għal dokumenti relatati mal-

indennizz tas-sussistenza, l-ispejjeż tal-

ivvjaġġar u l-indennizz tal-assistenza 

parlamentari (Sentenza fil-Kawżi T-639/15 

sa T-666/15 Maria Psara u Oħrajn vs Il-

Parlament u T-94/16 Gavin Sherdan vs il-

Parlament); ifakkar lill-Bureau li l-

plenarja appellat għal trasparenza akbar 

u ħtieġa urġenti li ssir verifika tal-

Allowance għall-Ispejjeż Ġenerali (GEA); 

laqa', f'dan ir-rigward, il-ħolqien ta' 

grupp ta' ħidma ad hoc għad-definizzjoni 

u l-pubblikazzjoni tar-regoli dwar l-użu 

tal-GEA; jiddispjaċih, madankollu, li fuq 

il-bażi tar-rapport tal-grupp ta' ħidma 

tiegħu, il-Bureau seta' jaqbel biss dwar 

lista mhux eżawrjenti ta' spejjeż eliġibbli, 

u dwar il-ħtieġa li kull Membru tal-

Parlament ikollu kont bankarju separat 

iddedikat għal fondi rċevuti bħala parti 

mill-GEA; itenni l-appell tiegħu lill-

Bureau biex jagħmel il-bidliet 

addizzjonali li ġejjin fir-rigward tal-GEA: 

 - biex il-Membri jkunu rikjesti jżommu l-

irċevuti kollha li jappartjenu għall-GEA; 

 - biex il-Membri jirritornaw is-sehem tal-

GEA li ma ntefaqx qabel tmiem il-mandat 



 

AM\1166511MT.docx  PE624.170v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

tagħhom; 

Or. en 



 

AM\1166511MT.docx  PE624.170v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

17.10.2018 A8-0313/34 

Emenda  34 

Dennis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 81 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

81. Ifakkar li, fin-nota lill-Bureau tat-

8 ta' Marzu 2018, is-Segretarju Ġenerali 

tiegħu aċċetta li l-fond tal-pensjonijiet 

marbut mal-iskema ta' pensjoni volontarja 

tal-Membri se jeżawrixxi l-kapital tiegħu 

ferm qabel it-tmiem tal-obbligi tal-pensjoni 

u possibbilment sal-2024; jistieden b'hekk 

lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau, 

filwaqt li jirrispettaw b'mod sħiħ l-Istatut 

tal-Membri, jistabbilixxu urġentement 

mal-fond tal-pensjoni, pjan ċar għall-

Parlament li jassumi u jieħu f'idejh l-

obbligi u r-responsabbiltajiet tiegħu għall-

iskema tal-pensjoni volontarja tal-Membri 

tiegħu immedjatament wara l-elezzjonijiet 

tal-2019; 

81. Ifakkar li, fin-nota lill-Bureau tat-

8 ta' Marzu 2018, is-Segretarju Ġenerali 

tiegħu aċċetta li l-fond tal-pensjonijiet 

marbut mal-iskema ta' pensjoni volontarja 

tal-Membri se jeżawrixxi l-kapital tiegħu 

ferm qabel it-tmiem tal-obbligi tal-pensjoni 

u possibbilment sal-2024; ifakkar, barra 

minn hekk, 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; jesprimi t-

tħassib serju tiegħu dwar il-fatt li l-flus il-

kontribwenti jinħlew b'dan il-mod; jitlob 

lis-Segretarju Ġenerali biex jiżviluppa 

proposti għax-xoljiment tal-fond, filwaqt 

li jagħti lura lill-Membri parteċipanti u l-

ex Membri l-kontribuzzjonijiet li ħallsu 

huma stess; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 93 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

93. Iżomm l-istess livell globali tal-

baġit tal-Ombudsman għall-2019 kif 

propost mill-Kummissjoni fl-AB; 

93. Iżomm l-istess livell globali tal-

baġit tal-Ombudsman għall-2019 kif 

propost mill-Kummissjoni fl-AB; 

jenfasizza li n-numru ta' kawżi tal-

Ombudsman Ewropew żdied b'mod 

sinifikanti u li l-Uffiċċju tal-Ombudsman 

Ewropew jirriskja li dalwaqt ikun nieqes 

mill-persunal u l-finanzjament; jenfasizza 

li, barra minn hekk, dan in-nuqqas ta' 

riżorsi jista' jfixkel lill-Ombudsman milli 

tieħu f'idejha kompiti ġodda u meħtieġa 

ħafna, bħall-assistenza tal-informaturi fi 

ħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, li l-

Ombudsman esprimiet ir-rieda li tieħu 

f'idejha, jekk il-Kummissjoni u l-

Parlament jiddeċiedu li jkun meħtieġ korp 

ta' riferiment tal-Unjoni għall-

informaturi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 6a. Jenfasizza li l-Fondi taħt il-

politika ta' Koeżjoni ma għandhomx 

jappoġġaw ir-rilokazzjoni, la direttament 

u lanqas indirettament, kif definita fl-

Artikolu 2(61a) tar-Regolament tal-

Kummissjoni (UE) Nru 651/2014; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-

Istati Membri biex jiżguraw li l-

kontribuzzjonijiet taħt il-Fondi ma 

jingħatawx lill-benefiċjarji li wettqu 

rilokazzjoni fi żmien ħames snin qabel l-

applikazzjoni għal kontribuzzjoni; u biex 

jiġi żgurat li l-kontribuzzjonijiet jitħallsu 

lura b'mod sħiħ mill-benefiċjarji li 

jwettqu rilokazzjoni sa ħames snin wara li 

jkunu rċevew il-kontribuzzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 79a. Jenfasizza li s-salarju u l-

benefiċċji tal-Membri huma ġenerużi 

ħafna; jemmen li dawn ibiegħdu lill-

Membri min-nies li għandhom 

jirrappreżentaw; ifakkar ukoll li ħafna 

mill-ispejjeż tal-Membri huma diġà 

mħallsa; jenfasizza, għalhekk, li s-salarji 

u l-benefiċċji tal-Membri jeħtieġ li 

jitnaqqsu b'mod sinifikanti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 79b. Iqis li l-Membri huma impjegati 

pubbliċi u li l-paga tagħhom hija diġà 

mdaqqsa; jinsisti li l-Membri 

m'għandhomx jonfqu aktar flus il-

kontribwenti fuq l-ivvjaġġar milli meħtieġ 

għat-twettiq ta' dmirijiethom; jemmen, 

għalhekk, li l-Membri ma għandhomx 

jiġu rimborżati lil hinn mill-kost ta' biljett 

ta' klassi ekonomika; 

Or. en 

 

 


