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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 t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-

kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima ("l-Aġenzija") għas-sena 

finanzjarja 2015 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha; 

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-Aġenzija għas-sena 2015, minbarra d-dħul assenjat intern u 

estern, kien ta' EUR 54,61 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' EUR 53,12 miljun 

f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u li r-rati ta' implimentazzjoni kienu ta' 99,23 % u 

96,52 % rispettivament; jilqa' ż-żieda fir-rati ta' implimentazzjoni meta mqabbla mal-2014; 

jilqa' l-fatt li l-Aġenzija laħqet 97,96 % tal-eżekuzzjoni tal-pagamenti b'kont meħud ukoll 

tar-riporti awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet ta' pagament; 

3. Jilqa' l-adozzjoni mill-Bord Amministrattiv ta' strateġija ta' prevenzjoni u sejbien ta' frodi, 

ibbażata fuq il-metodoloġija u l-gwida tal-OLAF u fuq l-istrateġija kontra l-frodi tad-DĠ 

MOVE, u jistenna li tiġi implimentata b'mod sħiħ u mgħaġġel; 

4. Jilqa' l-fatt li r-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet kollha li jirriżultaw minn diversi 

awditi minn snin qabel l-2015 ġew indirizzati u li ma kien hemm ebda azzjoni pendenti li 

seta' kellha influwenza negattiva fuq ir-riskji marbuta mal-attivitajiet tal-Aġenzija fl-2015; 

5. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija qed tfittex sinerġiji tal-azzjonijiet ma' aġenziji deċentralizzati oħra 

tal-UE sabiex jinkisbu aktar effikaċja, effiċjenza, u fit-tnaqqis fl-ispejjeż, b'mod partikolari 

fl-oqsma orizzontali u amministrattivi; 

6. Jenfasizza l-kontribut tal-Aġenzija għas-sigurtà marittima, il-prevenzjoni ta' tniġġis mill-

bastimenti kif ukoll mill-istallazzjonijiet lil hinn mill-kosta għall-isfruttament tal-gass u taż-

żejt fl-Ewropa, u l-assistenza li tat lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni skont id-dritt 

internazzjonali u tal-Unjoni; jilqa' u jinkoraġġixxi l-kollaborazzjoni min-naħa tal-Aġenzija 

ma' Aġenziji Ewropej oħra fir-rigward tal-kriżi tar-rifuġjati u jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li 

l-Aġenzija tingħata r-riżorsi finanzjarji, materjali u umani meħtieġa biex tkun tista' twettaq 

il-kompiti tagħha b'mod effikaċi, inkluż meta tittratta attivitajiet ta' importanza kritika li 

jmorru lil hinn mill-mandat tagħha, jiġifieri l-kontribut f'termini ta' għarfien speċjalizzat, 

appoġġ operattiv u persunal tal-Aġenzija għall-kriżi tar-rifuġjati; 

7. Jinnota r-riżultati tat-tieni eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva dwar il-karigi tal-

Aġenzija, b'21,67 % tal-impjiegi ddedikati għall-koordinazzjoni u l-appoġġ fil-livell 

amministrattiv, 71,29 % għall-kompiti operattivi u 7,05 % għall-kompiti ta' kontroll u dawk 

finanzjarji; jiddispjaċih dwar it-tnaqqis kontinwu fil-livell tal-persunal, filwaqt li fl-istess 

ħin il-kompiti mogħtija lill-Aġenzija qed jiżdiedu;  

8. Jenfasizza li l-għarfien speċjalizzat u l-kapaċitajiet interni tal-Aġenzija jagħtuha l-

opportunità li tespandi l-azzjoni u l-għoti ta' servizz tagħha fuq skala aktar globali, u b'hekk 

tikkontribwixxi biex iżżid l-ambitu tal-oqsfa regolatorji u l-istandards tas-sikurezza u dawk 

ambjentali tal-Unjoni;  
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9. Jirrikonoxxi l-progress tal-Aġenzija rigward il-pubblikazzjoni tas-CVs u tad-

dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri u s-supplenti tal-Bord Amministrattiv fuq is-sit web 

tal-Aġenzija; jiddispjaċih, madankollu, li d-dikjarazzjonijiet ta' interess ma ġewx ipprovduti 

mill-membri u mis-supplenti kollha kif kien intalab mill-Parlament u rakkomandat mill-

Qorti tal-Awdituri; jistieden, għaldaqstant, lill-Aġenzija biex tippubblika mingħajr 

dewmien id-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri u s-supplenti kollha tal-Bord 

Amministrattiv; 

10. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 

għas-Sigurtà Marittima fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena 

finanzjarja 2015. 
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