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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2016)0185 

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)  

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2014 (2015/2185(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 

Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija1, 

– 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 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016), 

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– 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 1(2) tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, Euratom tat-12 ta' Frar 2008 li 

                                                 
1  ĠU C 409, 19.12.2015, p. 299. 
2  ĠU C 409, 19.12.2015, p. 299. 
3  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 



 

 

tistabbilixxi l-Istatuti tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom1, u b'mod partikolari l-

Artikolu 8(9) tal-Anness tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0110/2016), 

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Ġenerali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014; 

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 Ġenerali tal-Aġenzija Fornitriċi 

tal-Euratom, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu 

ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 

                                                 
1  ĠU L 41, 15.2.2008, p. 15. 



 

 

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-

Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2185(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 

Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija1, 

– 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 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016), 

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– 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 1(2) tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, Euratom tat-12 ta' Frar 2008 li 

tistabbilixxi l-Istatuti tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom4, u b'mod partikolari l-

Artikolu 8(9) tal-Anness tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0110/2016), 

1. Jinnota li l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom huma kif annessi 

mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri; 

2. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2014; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur 
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Ġenerali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 

tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

(serje L). 



 

 

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li 

jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 

tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2185(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 

tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0110/2016), 

A. billi, skont ir-rapporti finanzjarji tagħha, il-baġit finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-

Euratom (l-"Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2014 kien ta' EUR 104 000, ċifra li 

tirrappreżenta l-istess ammont meta mqabbel mal-2013; 

B. billi l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-

Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014 (ir-"rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet 

assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija kienu affidabbli u li t-

tranżazzjonijiet ta' bażi kienu legali u regolari; 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

1. Jikkonstata li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2014 irriżultaw 

f'rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn ta' 91,08 %, rata li tfisser tnaqqis 

ta' 3,92 % meta mqabbla mal-2013; jaċċerta li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 81,13 %, rata li tfisser tnaqqis ta' 21,91 % 

meta mqabbla mal-2013; 

Kummenti oħra 

2. Jieħu nota tal-fatt li, fil-kontijiet annwali tagħha, l-Aġenzija pprovdiet l-estimi tas-

servizzi amministrattivi mħallsa direttament mill-baġit tal-Kummissjoni; 

3. Jiddikjara li r-rapporti annwali tal-istituzzjonijiet u tal-aġenziji tal-UE jista' jkollhom 

rwol importanti fl-ottemperanza għar-rigward tat-trasparenza, ir-responsabilità politika 

u l-integrità; jitlob lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE jinkludu kapitolu standard 

dwar dawn il-komponenti fir-rapporti annwali tagħhom; 

4. Jirrikonoxxi li l-Aġenzija għandha strateġija xierqa għall-ġestjoni u l-kontroll tar-riskju 

fis-seħħ; jikkonstata, barra minn hekk, li l-Aġenzija ħadet l-azzjonijiet meħtieġa kollha 

dwar il-valutazzjoni tar-riskju u l-mitigazzjoni tar-riskju biex tallinja s-sistema ta' 

kontroll intern tagħha mar-rekwiżiti tal-Qorti; 

o 

o     o 



 

 

5. Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar 

il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 

20161 dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji. 
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