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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li l-Qorti ħarġet paragrafu 
ta' osservazzjonijiet dwar iż-żewġ aġenziji 
bbażati f'Londra, fir-rigward tad-deċiżjoni 
tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni 
Ewropea; jinnota li s-sede tal-Aġenzija se 
tiġi ttrasferita għal Amsterdam fil-bidu tal-
2019 u li l-kontijiet tal-Aġenzija jinkludu 
dispożizzjonijiet għall-ispejjeż relatati li 
jammontaw għal EUR 18 600 000; 
jiddispjaċih li l-ftehim ta' kiri għall-uffiċċji 
bbażati f'Londra jistabbilixxi li l-perjodu ta' 
kiri jkompli sal-2039 mingħajr ma jsemmi 
klawżola ta' ħruġ; jiddispjaċih ħafna li n-
noti għall-kontijiet isemmu ammont ta' 
EUR 489 000 000 għall-kera li għad trid 
titħallas sal-2039, li minnhom ammont 
massimu ta' EUR 465 000 000, li 
jikkorrispondi għall-perjodu ta' kiri wara r-
rilokazzjoni ppjanata tal-Aġenzija għal 
Amsterdam, huma kontabilizzati bħala 
obbligazzjoni kontinġenti; iħeġġeġ lill-
Aġenzija u lill-Kummissjoni Ewropea 
jagħmlu l-almu tagħhom biex 
jimminimizzaw l-impatt finanzjarju, 
amministrattiv u operattiv tal-ftehim ta' kiri 
sfavorevoli u jirrapportaw lill-awtorità ta' 
kwittanza dwar l-iżviluppi f'dan ir-rigward;

25. Jinnota li l-Qorti ħarġet paragrafu 
ta' osservazzjonijiet dwar iż-żewġ aġenziji 
bbażati f'Londra, fir-rigward tad-deċiżjoni 
tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni 
Ewropea; jinnota li s-sede tal-Aġenzija se 
tiġi ttrasferita għal Amsterdam fil-bidu tal-
2019 u li l-kontijiet tal-Aġenzija jinkludu 
dispożizzjonijiet għall-ispejjeż relatati li 
jammontaw għal EUR 18 600 000; 
jiddispjaċih li l-ftehim ta' kiri għall-uffiċċji 
bbażati f'Londra jistabbilixxi li l-perjodu ta' 
kiri jkompli sal-2039 mingħajr ma jsemmi 
klawżola ta' ħruġ; jiddispjaċih ħafna li n-
noti għall-kontijiet isemmu ammont ta' 
EUR 489 000 000 għall-kera li għad trid 
titħallas sal-2039, li minnhom ammont 
massimu ta' EUR 465 000 000, li 
jikkorrispondi għall-perjodu ta' kiri wara r-
rilokazzjoni ppjanata tal-Aġenzija għal 
Amsterdam, huma kontabilizzati bħala 
obbligazzjoni kontinġenti; jinnota bi 
tħassib li l-proċedura ma segwietx ir-
regoli ta' ġestjoni finanzjarja tajba u 
jiddispjaċih li s-soluzzjoni proposta ta' 
sullokazzjoni tal-bini bbażat f'Londra se 
jkollha impatt finanzjarju bejn l-2019 u l-
2020; iħeġġeġ lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni Ewropea jagħmlu l-almu 
tagħhom biex jimminimizzaw l-impatt 
finanzjarju, amministrattiv u operattiv tal-
ftehim ta' kiri sfavorevoli u jirrapportaw 
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lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-iżviluppi 
f'dan ir-rigward;

Or. en


