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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jappoġġja l-ftehim li ntlaħaq fil-
Konċiljazzjonijiet bejn il-Bureau u l-
Kumitat għall-Baġits, fid-
19 ta' Marzu 2019 biex tkun iffissata ż-
żieda ta' 2,68 % fil-baġit 2019, perċentwal 
li jikkorrispondi għal-livell kumplessiv tal-
estimi tiegħu għall-2020 ta' 
EUR 2.050.430.000, biex jitnaqqas il-livell 
tan-nefqa fl-abbozz preliminari tal-estimi 
approvat mill-Bureau fil-
11 ta' Marzu 2019 ta' EUR 18,1 miljun u 
biex, konsegwentement, jitnaqqsu l-
approprjazzjonijiet proposti għal-linji 
baġitarji li ġejjin:

3. Jiċħad il-ftehim li ntlaħaq fil-
Konċiljazzjonijiet bejn il-Bureau u l-
Kumitat għall-Baġits, fid-
19 ta' Marzu 2019 biex tkun iffissata ż-
żieda ta' 2,68 % fil-baġit 2019, perċentwal 
li jikkorrispondi għal-livell kumplessiv tal-
estimi tiegħu għall-2020 ta' 
EUR 2.050.430.000; jiddeplora l-fatt li l-
baġit tal-Parlament żdied b'mod stabbli 
sena wara l-oħra matul il-leġiżlatura 
attwali u għaldaqstant jitlob li l-
Parlament jistabbilixxi bħala l-għan 
ewlieni għall-baġit proprju tiegħu dak li 
jrażżan il-kostijiet kemm jista' jkun u 
jiffranka b'mod sostanzjali, sabiex jibgħat 
messaġġ ta' solidarjetà liċ-ċittadini tal-
UE;

1004 – Spejjeż għall-vjaġġi regolari; 
1200 – Remunerazzjonijiet u allowances; 
1402 Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat 
Ġenerali; 2007 – Kostruzzjoni ta' bini u 
sistemazzjoni fil-bini; 2022 –
 Manutenzjoni, żamma, operat u tindif 
tal-bini; 2024 – Konsum tal-enerġija; 
2101 – Informatika u 
telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet 
rikorrenti tal-funzjonament –
 Infrastruttura; 212 – Għamara; 214 –
 Materjal u installazzjonijiet tekniċi; 300 –
 Spejjeż għall-missjonijiet tal-persunal u 
vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' 
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xogħol; 302 – Spejjeż għal riċevimenti u 
rappreżentanza; 3040 – Spejjeż varji għal 
laqgħat interni; 3042 – Laqgħat, 
kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet; 
422 – Nefqa relatata mal-assistenza 
parlamentari.

Jipprovdi approprjazzjoni ta' 
EUR 140.000 lill-partita 1650 – Servizz 
mediku, EUR 160.000 lill-partita 320 –
 Akkwist tal-opinjoni tal-esperti u 
EUR 400.000 lill-partita 3211 – Nefqa 
għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja 
Xjentifika; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 
dawn il-bidliet ġew adottati mill-Bureau 
fil-25 ta' Marzu 2019;

Or. en
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25. Iqis li jista' jinkiseb iffrankar 
potenzjali mill-baġit tal-Parlament permezz 
ta' sede unika; ifakkar li l-analiżi tal-QEA 
għall-2014 stmat li l-ispejjeż tad-
dispersjoni ġeografika tal-Parlament huma 
EUR 114-il miljun fis-sena; ifakkar ukoll 
li minħabba din id-dispersjoni ġeografika 
tal-Parlament, jinħolqu 78 % tal-
missjonijiet kollha mill-persunal statutorju 
tal-Parlament u l-impatt ambjentali huwa 
bejn 11 000 u 19 000 tunnellata ta' 
emissjonijiet ta' CO2; jitlob għalhekk pjan 
direzzjonali lejn sede unika;

25. Iqis li jista' jinkiseb iffrankar 
potenzjali mill-baġit tal-Parlament permezz 
ta' sede unika; ifakkar fir-riżoluzzjoni tal-
2013 tal-Parlament1 li stmat li l-ispejjeż 
tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament 
ivarjaw bejn EUR 156 miljun u 
EUR 204 miljun fis-sena u b'hekk 
jiddeplora l-fatt li fuq leġiżlatura waħda l-
ispejjeż iġġenerati mid-dispersjoni 
ġeografika tal-Parlament jistgħu 
jammontaw għal EUR 1 biljun; ifakkar 
ukoll li minħabba din id-dispersjoni 
ġeografika tal-Parlament, jinħolqu 78 % 
tal-missjonijiet kollha mill-persunal 
statutorju tal-Parlament u l-impatt 
ambjentali huwa bejn 11 000 u 
19 000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2; 
jitlob għalhekk pjan direzzjonali lejn sede 
unika sabiex ma jkomplux jinħlew aktar 
flejjes pubbliċi; jesprimi d-
diżapprovazzjoni tiegħu fir-rigward tal-
proġetti immobiljari pluriennali bl-għan li 
jkabbru l-uffiċċji tal-Membri kemm fi 
Strasburgu kif ukoll fi Brussell; 

Or. en

1 P7_TA(2013)0498
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2 Jiddeplora l-fatt li tul dawn l-
aħħar ħames snin, mill-2014 sal-2018 
inklużi, il-kost globali għall-Parlament 
għall-kiri tal-bini tiegħu kien ta' aktar 
minn EUR 160 miljun u jistieden, 
għalhekk, li l-kirjiet jiġu nnegozjati mill-
ġdid bl-għan li jinkiseb l-akbar iffrankar 
possibbli; 

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Ifakkar fl-Istatut għall-Membri li 
jiddikjara fl-Artikoli 27(1) u (2) li "Il-
Fondgħall-pensjoni volontarja mwaqqaf 
mill-Parlament Ewropew għandu 
jinżamm wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-
Istatut għall-Membri jew ex-Membri li 
diġà kisbu drittijiet jew jeddijiet futuri 
f'dak il-fond" u li "Drittijiet miksuba u 
drittijiet futuri għandhom jinżammu fl-
intier tagħhom"; jistieden lis-Segretarju 
Ġenerali u lill-Bureau jirrispettaw bis-
sħiħ l-Istatut għall-Membri u b'mod 
urġenti jistabbilixxu pjan ċar għall-
Parlament li jassumi u jieħu f'idejh l-
obbligi u r-responsabbiltajiet għall-iskema 
tal-pensjoni volontarja tal-Membri tiegħu 
flimkien mal-Fond tal-Pensjoni; Itenni t-
talba tiegħu lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri teżamina l-Fond Volontarju tal-
Pensjoni tal-Membri u tinvestiga l-modi 
kif għandu jiġi żgurat finanzjament 
sostenibbli tal-Fond Volontarju tal-
Pensjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-
Istatut għall-Membri, filwaqt li tiġi 
garantita t-trasparenza sħiħa;

36. Jinnota l-eżawriment possibbli tal-
fond volontarju ta' pensjoni tal-membri u 
jisħaq fuq l-importanza li tinstab 
soluzzjoni li ma timponix piż finanzjarju 
ieħor fuq il-kontribwenti Ewropej; Itenni 
t-talba tiegħu li l-Qorti Ewropea tal-
Awdituri teżamina l-Fond Volontarju ta' 
Pensjoni tal-Membri; iqis, barra minn 
hekk, li hemm bżonn reviżjoni tad-
Deċiżjoni 2005/684/KE dwar l-Istatut tal-
Membri, sabiex jiġi emendat l-Artikolu 14 
u jiġi żgurat li d-drittijiet tal-pensjoni tal-
Membri tal-Parlament Ewropew jiġu 
allinjati mas-sistemi tas-sigurtà soċjali 
previsti għaċ-ċittadini ordinarji tal-Istati 
Membri individwali, kemm fir-rigward 
tal-kalkolu tal-ammont kif ukoll fir-
rigward tar-rekwiżiti kontributorji u tal-
età li jiggarantixxu l-għoti ta' pensjoni; 
jitlob, ukoll, li l-pensjonijiet imħallsa mill-
baġit tal-UE lill-ex-Membri li akkumulaw 
dan id-dritt qabel u wara d-dħul fis-seħħ 
tal-Istatut għall-Membri attwali jiġu 
kkalkulati mill-ġdid; 

Or. en


