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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2069(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-
Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 
finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta taċ-Ċentru1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni2 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta'  ... ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza 
li għandha tingħata liċ-Ċentru fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20124, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 70 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga 
u d-Dipendenza fuq id-Droga5, u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,

1 ĠU C ..., ..., p. ....
2 ĠU C ..., ..., p. ....
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1.
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– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill6, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-
18 ta' Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont 
it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill7, u b'mod partikolari l-
Artikolu 105 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2019),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena 
finanzjarja 2018 / Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' kwittanza lid-Direttur 
taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għall-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea (serje L).

6 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2069(DEC))

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-
Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 
finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta taċ-Ċentru1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni2 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta'  ... ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza 
li għandha tingħata liċ-Ċentru fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20124, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 70 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga 
u d-Dipendenza fuq id-Droga5, u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-

1 ĠU C ..., ..., p. ....
2 ĠU C ..., ..., p. ....
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1.
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Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill6, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-
18 ta' Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont 
it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill7, u b'mod partikolari l-
Artikolu 105 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2019),

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018 / Jipposponi l-għeluq tal-kontijiet 
taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-
sena finanzjarja 2018;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur taċ-
Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1.
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2069(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-
sena finanzjarja 2018,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2019),

A. billi, skont id-dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tiegħu1, il-baġit finali taċ-Ċentru Ewropew 
għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (iċ-"Ċentru") għas-sena 
finanzjarja 2018 kien EUR 16 174 200,21, li jfisser żieda ta' 2,18 % meta mqabbel mal-
2017; billi l-baġit taċ-Ċentru huwa prinċipalment derivat mill-baġit tal-Unjoni2;

B. billi l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali taċ-
Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 
finanzjarja 2018 (ir-"rapport tal-Qorti"), issostni li kisbet aċċertamenti raġonevoli li l-
kontijiet annwali taċ-Ċentru huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u 
regolari;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

1. Japprezza li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2018 irriżultaw 
f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 100 %, jiġifieri l-istess rata bħal fl-2017; jinnota 
li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet 98,02 %, li tfisser 
żieda ta' 3,31 % meta mqabbla mas-sena preċedenti; 

Prestazzjoni

2. Jinnota li ċ-Ċentru jkejjel ikunux intlaħqu s-66 objettiv annwali tiegħu billi juża 
50 indikatur ewlieni tal-prestazzjoni, maqsumin fi tmien objettivi strateġiċi, biex 
jivvaluta l-valur miżjud iġġenerat mill-attivitajiet tiegħu u jtejjeb il-ġestjoni baġitarja 
tiegħu; jinnota li, mill-2019, iċ-Ċentru stabbilixxa mudell ta' prestazzjoni ġdid ibbażat 
fuq numru limitat ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, konkretament għaxra, li se 
jintużaw biex ikejlu kemm hu effikaċi biex jilħaq l-objettivi tiegħu u kemm hu effiċjenti 
biex juża r-riżorsi allokati għal dan l-iskop;

1 ĠU C 29, 23.1.2019, p. 3.
2 ĠU C 29, 23.1.2019, p. 2.
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3. Jirrikonoxxi li ċ-Ċentru laħaq 85 % tal-objettivi/tar-riżultati applikabbli ppjanati fil-
programm ta' ħidma tal-2018 u li implimenta b'suċċess l-ewwel sena tal-Istrateġija 2025 
tiegħu;

4. Japprezza l-fatt li ċ-Ċentru għadu jikkondividi s-sinerġiji mal-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima f'dawk li huma servizzi amministrattivi u ta' appoġġ u l-ġestjoni tal-
uffiċini komuni f'Lisbona, u li dawn is-sinerġiji jirrigwardaw anki l-ICTs, it-
telekomunikazzjoni u l-infrastrutturi u s-servizzi bbażati fuq l-internet; jirrikonoxxi li 
ġew stabbiliti sinerġiji operattivi ma' aġenziji oħra tal-Unjoni fil-qasam tal-ġustizzja u l-
affarijiet interni u fil-qasam tas-saħħa;

Politika dwar il-persunal

5. Jinnota li, fil-31 ta' Diċembru 2018, mit-tabella tal-persunal kien imtela perċentwal ta' 
96,05 %, u li kienu nħatru 9 uffiċjali u 64 aġent temporanju minn 10 uffiċjali u 66 aġent 
temporanju awtorizzati mill-baġit tal-Unjoni (meta mqabbel ma' 77 post awtorizzat fl-
2017); jinnota wkoll li, fl-2018, iċ-Ċentru ħaddem 29 aġent kuntrattwali u espert 
nazzjonali sekondat wieħed;

6. Jinnota li ċ-Ċentru għandu dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-bini u ż-żamma ta' kultura 
tax-xogħol ibbażata fuq id-dinjità u r-rispett biex jiġi evitat u miġġieled il-fastidju; 
jirrikonoxxi li jqiegħed għad-dispożizzjoni servizz ta' assistenza psikoloġika 
kunfidenzjali;

Akkwist

7. Japprezza l-fatt li ċ-Ċentru stabbilixxa pjan ta' akkwist konformi mal-pjan ta' ġestjoni 
taċ-Ċentru, li ġie eżegwit b'suċċess f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-unitajiet kollha; 

8. Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, iċ-Ċentru ma attirax numru raġonevoli ta' offerenti 
fi proċeduri ta' akkwist ta' valur baxx, u li f'ħamsa minn dawn il-proċeduri kien hemm 
biss kandidat wieħed li ressaq offerta u li żewġ offerti tressqu fi proċedura waħda; 
jinnota li, skont ir-risposta taċ-Ċentru, kien stieden kif jixraq in-numru ta' offerenti 
meħtieġ mir-regoli finanzjarji applikabbli biex jiżgura l-livell neċessarju ta' 
kompetizzjoni; jistieden liċ-Ċentru jkompli bl-isforzi bla heda tiegħu ħalli jiżgura li l-
proċeduri ta' akkwist pubbliku jirrispettaw il-prinċipju tal-kompetizzjoni u jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fil-proċeduri ta' akkwist tiegħu għall-kuntratt ta' valur baxx;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

9. Jirrikonoxxi l-miżuri eżistenti taċ-Ċentru u l-isforzi kontinwi biex jiżgura t-trasparenza, 
il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, u l-protezzjoni tal-informaturi; 
jinnota li l-curricula vitae tad-Direttur u tal-membri tal-kumitat xjentifiku huma 
ppublikati fis-sit web taċ-Ċentru;

Kontrolli interni

10. Jinnota li, b'segwitu għar-rapport tas-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni 
dwar l-analiżi tal-bżonnijiet tal-ġbir tad-data, tal-validazzjoni u tal-proċessi tal-
aċċertament tal-kwalità u r-rieżami tal-qafas tal-ġestjoni tal-kwalità tad-data u l-
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allinjament tiegħu mal-Istrateġija 2025 taċ-Ċentru, ġew implimentati, fl-2018, ir-
rakkomandazzjonijiet neċessarji kollha mill-pjan ta' azzjoni adottat; 

11. Jinnota bi tħassib li, skont iċ-Ċentru, diversi rakkomandazzjonijiet inklużi fl-
awditu 2015 tal-IAS dwar il-ġestjoni tal-proġetti informatiċi ġew biss implimentati 
parzjalment u li, fi tmiem l-2018, kienu għadhom pendenti żewġ rakkomandazzjonijiet; 
jinnota, madankollu, li kien mistenni li dawn iż-żewġ rakkomandazzjonijiet jiġu 
implimentati sa nofs l-2019;

12. Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, bi qbil mad-Direttiva 2008/104/KE3 kif ukoll mal-
liġi tax-xogħol tal-Portugall, il-ħaddiema interim għandhom jaħdmu fl-istess 
kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-ħaddiema li jiġu impjegati direttament mill-impriża li 
tħaddimhom; jinnota, madankollu, li l-kuntratti ma kinux jirrikjedu b'mod espliċitu li l-
aġenziji tax-xogħol temporanju jirrispettaw dawn il-kundizzjonijiet, u li xejn ma jindika 
li ċ-Ċentru nnifsu għamel xi tqabbil bejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal 
proprju tiegħu u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema interim, li jikkawża riskji ta' kontenzjuż 
u għar-reputazzjoni; jinnota li, skont ir-risposta taċ-Ċentru, qiegħed jivvaluta mill-ġdid 
il-politika tiegħu għall-użu ta' ħaddiema temporanji biex jirrazzjonalizza aktar lil dawn 
tal-aħħar skont il-ħtiġijiet operattivi tiegħu u l-qafas ġuridiku; jistieden liċ-Ċentru 
janalizza l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema interim tiegħu u jiżgura li jkunu 
jikkonformaw mal-liġijiet tax-xogħol, kemm dawk tla-Unjoni kif ukoll dawk 
nazzjonali;

13. Jirrikonoxxi li fl-2006 l-Unjoni ffirmat ftehim man-Norveġja li jiddefinixxi l-formula 
għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tan-Norveġja liċ-Ċentru kif ukoll is-soll ta' 
kontribuzzjoni minima li għandu jkun suġġett għal aġġustament annwali abbażi tal-
andament tal-prezzijiet u tal-introjtu nazzjonali gross fl-Unjoni; jinnota bi tħassib li, 
filwaqt li s-sussidju mill-baġit tal-Unjoni żdied b'24 % bejn l-2007 u l-2018, il-
kontribuzzjoni min-Norveġja baqgħet kważi l-istess; jinnota li, skont ir-risposta taċ-
Ċentru, ma hemm l-ebda korrelazzjoni lineari bejn iż-żieda fis-sussidju tal-Unjoni u l-
kontribuzzjoni min-Norveġja u li ċ-Ċentru ma għandux il-kapaċità ġuridika meħtieġa 
biex jitlob formula/metodu differenti għall-aġġustament tal-kontribuzzjoni minima 
mingħand in-Norveġja; jistieden liċ-Ċentru u lill-partijiet ikkonċernati jaġġustaw il-
kontribuzzjoni minima min-Norveġja skont it-termini maqbula;

o

o     o

14. Jirreferi, rigward kummenti oħrajn ta' natura orizzontali li jakkumpanjaw id-deċiżjoni 
tiegħu dwar il-kwittanza, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... Marzu 20204 dwar il-
prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

3 Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol 
temporanju permezz ta' aġenzija (OJ L 327, 5.12.2008, p. 9).
4 Testi adottati, P9_TA-PROV(2020)0000.


