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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li l-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza 

tal-Avjazzjoni (''l-Aġenzija'') għas-sena finanzjarja 2015 huma regolari; 

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-Aġenzija għall-2015 kien ta' EUR 185,4 miljun, li minnhom 

EUR 36,4 miljun ġew mis-sussidji tal-UE, EUR 91,9 miljun minn ħlasijiet u imposti waqt 

li EUR 2,2 miljun kienu kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi; jinnota ulterjorment li l-

ammonti li rċeviet verament l-Aġenzija, inkluż id-dħul assenjat impenjat fis-snin 

preċedenti, kienu jammontaw għal EUR 207,2 miljun;  

3. Jinnota li l-ammonti riportati fl-2015 (mill-2015 għall-2016) kienu ta' EUR 6,8 miljun, 

jiġifieri 6,6 % tal-impenji; 

4. Jinnota li matul l-2015 twettqu 18-il eżerċizzju ta' kontroll ex post, li jkopru l-oqsma tar-

rimborż tal-missjonijiet, il-proċeduri ta' akkwist, il-fornituri ta' servizzi ta' ċertifikazzjoni 

u t-tranżazzjonijiet tas-servizzi korporattivi; jilqa' l-fatt li t-tranżazzjonijiet kollha 

vverifikati kienu legali u regolari; 

5. Jilqa' l-prevenzjoni u l-ġestjoni xierqa tal-kunflitti ta' interess u jistenna li l-Parlament, il-

Kunsill u l-pubbliku jiġu infurmati kull sena dwar ir-riżultati ta' dawk il-miżuri u dwar 

kwalunkwe segwitu li jingħatalhom; 

6. Jilqa' l-isforzi tal-Aġenzija matul l-2015 biex ittejjeb il-livell ta' ppjanar u ta' monitoraġġ, 

b'mod partikolari rigward ir-rata ta' implimentazzjoni baġitarja, il-ġestjoni tal-kuntratti 

qafas, u biex tipprovdi reazzjoni f'waqtha f'dak li jirrigwarda r-riskji u d-dewmien lid-

diriġenza superjuri; 

7. Jirrileva r-rwol fundamentali li l-Aġenzija tiżvolġi biex tiżgura l-ogħla livell possibbli ta' 

sikurezza fl-avjazzjoni fl-Ewropa kollha; jisħaq li hemm bżonn ta' sistema Ewropea 

komuni ta' valutazzjoni u ta' twissija fl-Ewropa, b'mod partikolari fil-kuntest tat-titjiriet 

minn fuq żoni ta' kunflitt; jisħaq li, fil-kuntest ta' settur tal-avjazzjoni ċivili li qed 

jiżviluppa rapidament, kif jixhed l-użu dejjem ikbar ta' inġenji tal-ajru mingħajr bdot 

abbord ('droni'), ikun tajjeb li l-Aġenzija tingħata r-riżorsi finanzjarji, materjali u umani 

meħtieġa biex twettaq b'suċċess il-kompiti regolatorji u eżekuttivi tagħha, fl-oqsma tas-

sikurezza u l-protezzjoni ambjentali, mingħajr ma qatt tikkomprometti l-indipendenza u l-

imparzjalità tagħha; 

8. Jilqa' l-adozzjoni mill-Bord Amministrattiv tad-dokument ta' Programmazzjoni 

Pluriennali 2016–2020, li jinkludi l-istrateġija, l-objettivi pluriennali u l-azzjonijiet 

annwali tal-Aġenzija; 

9. Jinnota r-riżultati tat-tieni eżerċizzju biex jiġu stabbiliti parametri ta' riferiment għall-

impjiegi fl-Aġenzija, li wrew li 13,8 % tal-impjiegi kienu ddedikati għall-appoġġ 

amministrattiv u l-koordinament, 79,5 % għall-kompiti operattivi u 6,7 % għall-kompiti ta' 



 

PE595.619v02-00 4/5 AD\1118494MT.docx 

MT 

kontroll u finanzjarji; jinnota wkoll trasferiment (+0,8 punti perċentwali) ta' impjiegi minn 

kategoriji Amministrattivi għal kategoriji Operattivi; jikkunsidra li jkun tajjeb li lista tal-

persunal imqassma skont il-kategorija u s-settur, kif ukoll skont is-sors ta' finanzjament 

għall-attivitajiet tagħhom (ħlasijiet u imposti jew sussidji tal-Unjoni) tiġi inkluża wkoll 

fir-Rapport Annwali li jmiss, sabiex toffri stampa aktar dettaljata tar-riżorsi rikjesti; 

jinnota li għall-ewwel darba l-Aġenzija laħqet l-okkupanza sħiħa tal-karigi kollha skont il-

pjan stabbilit; 

10. Jindika li r-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill1 tipprevedi t-twessigħ tal-ambitu ta' kompetenza tal-Aġenzija u li, għaldaqstant, ir-

rwol li jiżvolġu t-teknoloġiji l-ġodda bħalma huma s-sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati 

mill-bogħod irid jitqies kompletament meta jiġu assenjati kompetenzi ġodda; jisħaq fuq l-

importanza li jiġi allokat finanzjament adegwat lill-Aġenzija biex jiġi żgurat li dawn ir-

responsabilitajiet ġodda jiġu assorbiti b'suċċess, kif ukoll li jkun hemm allokazzjoni 

adegwata ta' persunal sabiex iwettaq kompiti addizzjonali; jisħaq li l-impjiegi tal-Aġenzija 

(inklużi l-pensjonijiet relatati) li huma kompletament iffinanzjati mill-industrija, u 

għaldaqstant m'għandhom l-ebda impatt fuq il-baġit tal-Unjoni, ma jmisshom jiġu suġġetti 

għall-ebda tnaqqis obbligatorju tal-persunal; 

11. Jiddeplora l-fatt li minkejja l-isforzi tal-Aġenzija, għadu ma kienx possibbli, 16-il sena 

wara li twaqqfet, li jiġi konkluż il-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali tagħha; ifakkar li, 

skont l-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE miftiehem bejn il-

Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, kull aġenzija "għandu jkollha ftehimiet dwar il-

kwartieri ġenerali, li għandhom jiġu konklużi qabel ma tibda l-fażi operattiva tal-

aġenzija"; jinnota f'dan ir-rigward li aġenzija oħra, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 

u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, iffirmat ftehim dwar il-kwartieri ġenerali mal-Gvern 

Ġermaniż fl-2011; jiddispjaċih profondament dwar in-nuqqas ta' ftehim dwar il-kwartieri 

ġenerali u jħeġġeġ lill-pajjiż ospitanti jikkonkludi ftehim mal-Aġenzija mill-aktar fis 

possibbli bl-għan li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali u l-

Aġenzija, biex b'hekk l-Aġenzija tkun tista' twettaq il-kompiti legali tagħha mingħajr 

xkiel; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li temenda l-Att li jistabbilixxi l-Aġenzija, li 

jinkludi dispożizzjoni għall-iżgurar tal-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali; 

12. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2015. 

 

 

                                                 
1  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli 

komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li 

jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (ĠU 

L 79, 19.3.2008, p. 1). 
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