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Emenda 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri 
kkonstatat li l-kontijiet tal-Aġenzija tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea (l-"Aġenzija") għas-sena 
finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-
aspetti materjali kollha;

1. Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri 
kkonstatat li l-kontijiet tal-Aġenzija tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea (l-"Aġenzija") għas-sena 
finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-
aspetti materjali kollha;

Or. it

Emenda 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri 
kkonstatat li l-kontijiet tal-Aġenzija tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea (l-"Aġenzija") għas-sena 
finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-
aspetti materjali kollha;

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri 
kkonstatat li l-kontijiet tal-Aġenzija tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea (qabel il-11 ta' Settembru 2018: 
l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni) (l-"Aġenzija") għas-sena 
finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-
aspetti materjali kollha;

Or. en

Emenda 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-
Aġenzija għall-2018 kien ta' EUR 197,8 

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-
Aġenzija għall-2018 kien ta' 
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miljun, li minnhom EUR 36,9 miljun ġew 
mis-sussidju tal-UE, EUR 102,9 miljun 
minn tariffi u imposti waqt li EUR 2,2 
miljun kienu kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi terzi; huwa kuntent li rata ta' 
implimentazzjoni tal-baġit baqgħet għolja 
ħafna (98%) u hija 'l fuq sew mil-limitu ta' 
95% stabbilit mill-Kummissjoni; jinnota li 
r-rata ta' kanċellazzjonijiet tar-riporti 
baqgħet baxxa (1,8%), inqas mil-limitu ta' 
5% stabbilit mill-Kummissjoni; jilqa' l-fatt 
li l-kisba tal-miri tal-implimentazzjoni tal-
baġit u tal-kanċellazzjonijiet ta' ammonti 
riportati tfisser li mhux se jiġu applikati 
penali għas-sussidju tal-UE għall-2020;

EUR 197,9 miljun, li minnhom 
EUR 36,9 miljun ġew mis-sussidju tal-UE, 
EUR 103,0 miljun minn tariffi u imposti 
waqt li EUR 2,0 miljun kienu 
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi, 1,1 
miljun ta' dħul ieħor u EUR 54,9 miljun 
minn surplus akkumulat ta' tariffi u 
imposti; huwa kuntent li rata ta' 
implimentazzjoni tal-baġit baqgħet għolja 
ħafna (98 %) u hija 'l fuq sew mil-limitu ta' 
95% stabbilit mill-Kummissjoni; jinnota li 
r-rata ta' kanċellazzjonijiet tar-riporti 
baqgħet baxxa (1,8 %), inqas mil-limitu ta' 
5 % stabbilit mill-Kummissjoni; jilqa' l-fatt 
li l-kisba tal-miri tal-implimentazzjoni tal-
baġit u tal-kanċellazzjonijiet ta' ammonti 
riportati tfisser li mhux se jiġu applikati 
penali għas-sussidju tal-UE għall-2020;

Or. en

Emenda 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li s-sena 2018 kienet 
sena kruċjali għall-Aġenzija, bid-dħul fis-
seħħ tar-Regolament il-ġdid fil-11 ta' 
Settembru 20181; jirrikonoxxi li żieda fir-
responsabbiltajiet u x-xogħol tal-Aġenzija 
seħħet hekk kif ir-riżorsi baqgħu 
relattivament l-istess, u ħolqot sfidi 
sinifikanti għall-Aġenzija sabiex twettaq il-
kompiti u l-objettivi tagħha fl-2018, u 
wasslet għall-posponiment jew għat-
tnaqqis fil-prijorità ta' ċerti attivitajiet; 
itenni li l-Aġenzija għandha tingħata riżorsi 
finanzjarji u umani adegwati sabiex twettaq 
il-kompiti importanti fdati lilha;

3. Jenfasizza r-rwol vitali tal-Aġenzija 
biex tiżgura l-ogħla livell possibbli ta' 
sikurezza tal-avjazzjoni u ta' ħarsien 
ambjentali f'suq tal-avjazzjoni li qed 
jikber rapidament; jenfasizza li s-sena 
2018 kienet sena kruċjali għall-Aġenzija, 
bid-dħul fis-seħħ tar-Regolament il-ġdid 
fil-11 ta' Settembru 20181; jirrikonoxxi li ż-
żieda fir-responsabbiltajiet u x-xogħol tal-
Aġenzija ma kinux akkumpanjati b'żieda 
proporzjonata fir-riżorsi, u dan ħoloq sfidi 
sinifikanti għall-Aġenzija sabiex twettaq il-
kompiti u l-objettivi tagħha fl-2018, u 
wassal għall-posponiment jew għat-tnaqqis 
fil-prijorità ta' ċerti attivitajiet; itenni li l-
Aġenzija għandha tingħata riżorsi 
finanzjarji u umani adegwati, fid-dawl tal-
fatt li rreġistrat tnaqqis għal 767 fil-
persunal impjegat fil-31 ta' Diċembru 
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2018 (meta mqabbel ma' 771 fil-persunal 
fl-2017), sabiex twettaq il-kompiti 
importanti fdati lilha;

_________________ _________________
1 Regolament (UE) 2018/1139 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' 
Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam 
tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi 
Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-
Unjoni Ewropea, u li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) 
Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) 
Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 
2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).

1 Ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-
qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi 
Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-
Unjoni Ewropea, u li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) 
Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) 
Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 
2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).

Or. en

Emenda 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-ħtieġa li r-riżorsi 
finanzjarji u umani tal-Aġenzija jiżdiedu 
biex tkun tista' twettaq il-kompiti 
importanti tagħha ta' sikurezza u ta' 
sigurtà, b'mod partikolari fid-dawl tal-
inċidenti tal-Boeing 737 MAX u n-nuqqas 
ta' fiduċja tal-Amministrazzjoni Federali 
tal-Avjazzjoni (FAA) li segwa 
b'konsegwenza ta' dawn; jiddikjara li 
minħabba t-telf ta' fiduċja fl-aġenzija 
sieħba ewlenija tagħha, iridu jsiru sforzi 
biex ir-riżorsi tal-Aġenzija jissaħħu, biex 
tiġi mħarsa mill-kontroll min-naħa tal-
industrija, biex l-indipendenza tagħha 
tissaħħaħ u biex issir promozzjoni tal-
istandards Ewropej;
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Or. en

Emenda 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Ifakkar fil-kontribut tal-Aġenzija 
għall-iżvilupp ta' standards intelliġenti 
dwar il-ħsejjes u l-emissjonijiet tas-CO2 u 
r-responsbbiltà tagħha għaċ-
ċertifikazzjoni ambjentali ta' prodotti, 
partijiet u tagħmir ajrunawtiċi; jemmen li 
b'aktar riżorsi l-Aġenzija tista' tiżvolġi 
rwol minn ta' quddiem fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' miżuri biex ittejjeb 
is-sostenibbiltà tal-avjazzjoni;

Or. en

Emenda 7
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija qed 
tagħmel sforzi sinifikanti biex toħloq żona 
unika Ewropea tad-droni;

Or. de

Emenda 8
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda
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3b. Huwa mħasseb dwar il-fatt li l-
avjazzjoni hija mira attraenti għall-attakki 
ċibernetiċi u li defiċjenzi fis-software jista' 
jkollhom konsegwenzi serji; jistieden lill-
Aġenzija, flimkien mal-ECCSA, biex 
tkompli ssaħħaħ ir-reżiljenza diġitali tal-
avjazzjoni Ewropea;

Or. de

Emenda 9
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-
inkorporazzjoni li ġejja tal-RPAS se 
tikkawża tħassib fost il-pubbliku dwar is-
sikurezza; jistieden lill-Aġenzija timpenja 
ruħha aktar rigward it-tħassib dwar is-
sikurezza ġenerali u t-tħassib tal-
awtoritajiet rigward il-prosekuzzjoni ta' 
trasgressuri;

Or. de

Emenda 10
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3d. Jistieden lill-Aġenzija tiżgura li l-
Ewropa, malajr kemm jista' jkun u 
mingħajr ma tipperikola s-sikurezza 
teknika, tingħata regoli għall-użu 
kummerċjali tad-droni, li jkunu uniformi 
u faċilment applikabbli; jinsab imħasseb 
dwar il-fatt li l-Aġenzija m'għandhiex 
riżorsi finanzjarji u umani suffiċjenti 
għall-mandat il-ġdid;
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Or. de

Emenda 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-Aġenzija kkonkludiet is-
sena b'defiċit globali ta' EUR 2 miljun 
(surplus ta' EUR 0,7 miljun relatat mal-
attivitajiet li jibbenefikaw minn sussidju u 
defiċit ta' EUR 2,7 miljun relatat mal-
attivitajiet finanzjati mit-tariffi u l-imposti 
jinnota li defiċit relatati mat-tariffi u l-
imposti huwa mnaqqas mis-surplus 
akkumulat, li b'hekk naqqsu minn EUR 
54,9 miljun għal EUR 52,2 miljun; 
josserva li fir-rigward tal-attivitajiet relatati 
mat-tariffi u l-imposti, id-dħul żdied b'EUR 
1,8 miljun meta mqabbel mal-2017, iżda l-
ispejjeż relatati mal-persunal żdiedu b'EUR 
3,7 miljun, l-ispejjeż amministrattivi 
b'EUR 0,9 miljun u l-ispejjeż operatorji 
b'EUR 2,6 miljun; jinnota li għall-
attivitajiet relatati mas-sussidju żieda ta' 
EUR 2 miljun kienet biżżejjed biex tkopri 
ż-żieda fl-ispejjeż amministrattivi b'EUR 
0,1 miljun u l-infiq operazzjonali b'EUR 
1,4 miljun;

4. Jinnota li l-Aġenzija kkonkludiet is-
sena b'defiċit globali ta' EUR 2 miljun 
(surplus ta' EUR 0,7 miljun relatat mal-
attivitajiet li jibbenefikaw minn sussidju u 
defiċit ta' EUR 2,7 miljun relatat mal-
attivitajiet finanzjati mit-tariffi u l-
imposti); jinnota li defiċit relatat mat-
tariffi u l-imposti huwa mnaqqas mis-
surplus akkumulat, li b'hekk naqqsu minn 
EUR 54,9 miljun għal EUR 52,2 miljun; 
josserva li fir-rigward tal-attivitajiet relatati 
mat-tariffi u l-imposti, id-dħul żdied b'EUR 
1,8 miljun meta mqabbel mal-2017, iżda l-
ispejjeż relatati mal-persunal żdiedu 
b'EUR 3,7 miljun, l-ispejjeż 
amministrattivi b'EUR 0,9 miljun u l-
ispejjeż operazzjonali b'EUR 2,6 miljun; 
jinnota li għall-attivitajiet relatati mas-
sussidju żieda ta' EUR 2 miljun kienet 
biżżejjed biex tkopri ż-żieda fl-ispejjeż 
amministrattivi b'EUR 0,1 miljun u l-infiq 
operazzjonali b'EUR 1,4 miljun; jenfasizza 
li l-akkumulazzjoni tas-surplus ta' 
EUR 52,2 miljun li ġej minn attivitajiet 
iffananzjati mis-settur tal-avjazzjoni 
mhuwiex previst mir-Regolament 
fundatur u li l-azzjonijiet korrettivi ma 
ġewx ikkompletati sa mis-sena finanzjarja 
2016;

Or. it

Emenda 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jinnota li, skont il-Qorti, l-użu tal-
kuntratti qafas min-naħa tal-Aġenzija 
jista' jillimita l-kompetizzjoni;1 a

_________________
1 a "Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-
UE għas-sena finanzjarja 2018", Rapport 
Annwali, QEA;

Or. it

Emenda 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jistieden lill-Aġenzija 
tiggarantixxi li l-proċeduri tal-akkwist u l-
kuntratti qafas jitwettqu u jiġu fformulati 
b'tali mod li jippermetti kompetizzjoni 
ġusta u li jiżgura r-rispett sħiħ tal-
leġiżlazzjoni applikabbli u li l-
akkwist jirriżulta fi proporzjon 
sodisfaċenti bejn il-kwalità u l-prezz, kif 
għamlitha ċara l-Qorti fl-osservazzjonijiet 
tagħha dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet1 a;
_________________
1 a "Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-
UE għas-sena finanzjarja 2018", Rapport 
Annwali, QEA;

Or. it

Emenda 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jilqa' l-miżuri meħuda mill-
Aġenzija biex jinkiseb il-bilanċ bejn is-
sessi, bħall-inkoraġġiment tal-
applikazzjonijiet min-nisa matul il-
proċeduri ta' għażla, il-provvediment ta' 
kundizzjonijiet ta' xogħol favorevoli u l-
arranġamenti flessibbli marbuta mal-
maternità; jilqa' l-formazzjoni ta' grupp 
favur il-bilanċ bejn is-sessi sabiex titqajjem 
kuxjenza dwar kwistjonijiet relatati mal-
bilanċ bejn is-sessi; itenni l-appell tiegħu 
lill-Istati membri u lill-Kummissjoni biex 
jieħdu kont tal-bilanċ bejn is-sessi meta 
jinnominaw membri tal-Bord;

7. Jilqa' l-miżuri meħuda mill-
Aġenzija biex jinkiseb il-bilanċ bejn is-
sessi, bħall-inkoraġġiment tal-
applikazzjonijiet min-nisa matul il-
proċeduri ta' għażla, il-provvediment ta' 
kundizzjonijiet ta' xogħol favorevoli u l-
arranġamenti flessibbli marbuta mal-
maternità; jilqa' l-formazzjoni ta' grupp 
favur il-bilanċ bejn is-sessi sabiex titqajjem 
kuxjenza dwar kwistjonijiet relatati mal-
bilanċ bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jiddispjaċih dwar l-iżbilanċ bejn 
is-sessi fost il-membri tal-Bord 
Amministrattiv tal-Aġenzija, fejn 
29 membru minn 32 huma rġiel filwaqt li 
tlieta huma nisa; jitlob, f'dan ir-rigward, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
iqisu l-importanza li jiżguraw bilanċ bejn 
is-sessi meta jippreżentaw in-nomini 
tagħhom għall-membri fuq il-Bord; jitlob 
ukoll lill-Aġenzija biex tieħu miżuri li 
jiżguraw bilanċ aħjar bejn is-sessi fil-
maniġment superjuri tagħha;

Or. en

Emenda 16
Daniel Freund
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jilqa' l-adozzjoni tal-Linji Gwida 
dwar l-Iżvelar ta' Informazzjoni Protetta 
mill-Bord ta' Tmexxija tal-Aġenzija u 
jitlob lill-Aġenzija tiżgura l-
implimentazzjoni tagħhom; jinnota li s-
Servizzi tal-Awditjar Intern wettqu eżami 
mill-ġdid tal-etika fl-2018, li kopra l-
oqsma tal-kodiċi ta' kondotta, l-etika u l-
frodi, u huwa mistenni abbozz ta' rapport 
tal-awditjar fil-bidu tal-2019;

8. Jilqa' l-adozzjoni tal-Linji Gwida 
dwar l-Iżvelar ta' Informazzjoni Protetta 
mill-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija u 
jitlob lill-Aġenzija tiżgura l-
implimentazzjoni tagħhom; jinnota li s-
Servizzi tal-Awditjar Intern wettqu eżami 
mill-ġdid tal-etika fl-2018, li kopra l-
oqsma tal-kodiċi ta' kondotta, l-etika u l-
frodi, u huwa mistenni abbozz ta' rapport 
tal-awditjar fil-bidu tal-2019; itenni, f'dan 
il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu stabbiliti 
salvagwardji kontra l-kunflitti ta' interess;

Or. en

Emenda 17
Daniel Freund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza li l-Aġenzija tiċċertifika 
l-inġenji tal-ajru abbażi tad-
dimostrazzjoni li d-disinn tagħhom huwa 
konformi mar-rekwiżiti rilevanti tal-
ajrunavigabbiltà u l-fatturi kollha jkunu 
sikuri; jinnota li għandu jsir awditu biex 
jiġi evalwat għaliex l-Aġenzija qieset li l-
Boeing 737 MAX huwa konformi ma' 
dawk ir-rekwiżiti.

Or. en


