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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-votazzjonijiet tiegħu biex jintemm it-tixrid tal-Parlament fi tliet 
postijiet tax-xogħol, pereżempju fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-
pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2013 – it-taqsimiet kollha1 u f’dik tas-6 ta’ Frar 2013 dwar il-linji gwida għall-
proċedura baġitarja 2014 – taqsimiet oħra differenti mill-Kummissjoni2, u fid-deċiżjoni 
tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2012 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew3,

A. billi l-Protokoll Nru 6 anness mat-Trattati jiddikjara li l-Parlament għandu s-sede tiegħu fi 
Strasburgu, filwaqt li l-kumitati tiegħu jiltaqgħu fi Brussell u li s-Segretarjat Ġenerali 
jibqa' fil-Lussemburgu;

B. billi, sa mill-bidu tal-leġiżlatura attwali, kemm il-kumitati individwali u kemm il-plenarja 
għamlu diversi talbiet speċifiċi lill-amministrazzjoni tal-Parlament biex tipprovdi stimi 
komprensivi, dettaljati u affidabbli tal-ispejjeż addizzjonali relatati ma’ kull wieħed mit-
tliet postijiet tax-xogħol;

C. billi l-istimi tal-Parlament għall-2014 juru baġit ġenerali ta' EUR 1 783 976 098, bi spejjeż 
direttament relatati mat-tixrid ġeografiku ta' bejn EUR 169 miljun u EUR 204 miljun fis-
sena, u billi dan ġie kkonfermat mir-rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma Konġunt tal-
Bureau u l-Kumitat għall-Baġits bi stima ta' EUR 148 miljun, ikkumplimentata minn EUR 
28.3 miljun fi spejjeż annwali ta' amortizzament għall-bini fi Strasburgu, li għandhom 
jitqiesu wara x-xiri ta' dan il-bini; billi l-Parlament m'għandux ċifri aġġornati oħra għall-
ispejjeż imġarrba minn kull wieħed mill-postijiet tax-xogħol tiegħu, ħlief għal studju 
ipotetiku tas-Segretarju Ġenerali dwar l-ispiża tal-amalgamazzjoni tal-postijiet tax-xogħol 
tal-Parlament, b'rispons min-naħa tas-Segretarju Ġenerali fit-30 ta' Awwissu 2013 għat-
talbiet li saru f'paragrafu 10 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-6 ta' Frar 2013 dwar il-linji 
gwida għall-proċedura baġitarja 2014 u b'elenkar tal-ispejjeż addizzjonali tas-sede ta' 
Strasburgu, bi stima ta' EUR 103 miljuni, li jwasslu għal total ta' EUR 156 miljun meta 
kkumplimentati bl-istess stimi ta' amortizzament u ta' erjas mhux użati bħal dawk tar-
rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma Konġunt; billi ċ-ċifri pprovduti fir-rapport tas-
Segretarju Ġenerali lill-Bureau ta' Settembru 2012 huma l-aħħar stimi tal-ispejjeż ġenerali 
disponibbli u dan ir-rapport ġie kkonfermat mir-rapport tal-Grupp ta' Ħidma Konġunt tal-
Bureau u l-Kumitat għall-Baġits dwar il-baġit tal-Parlament għall-2012, meta ġew 
kkumplimentati l-istimi mal-ispejjeż annwali ta' amortizzament għax-xiri ta' bini; 

D. billi l-ħin utilizzat fl-2011 minħabba l-vjaġġi ta’ kull xahar involuti fis-sessjonijiet plenarji 
parzjali ta’ erbat ijiem kien ta’ 69 562 jum għall-uffiċjali u aġenti oħra u ta’ 31 316-il jum 
għall-assistenti parlamentari akkreditati, u dan ġie jiswa EUR 16 652 490 għall-uffiċjali u 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0359.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0048.
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0155.
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aġenti oħra u EUR 5 944 724 għall-assistenti parlamentari akkreditati;

E. billi dawn iċ-ċifri ma jurux l-ispejjeż imġarrba mill-persunal minn istituzzjonijiet oħra tal-
UE li jattendu s-sessjonijiet parzjali, u lanqas ma jinkludu l-ivvjaġġar ta' persunal ta' grupp 
politiku jew spejjeż oħra mġarrba b'mod indirett mill-persunal, bħat-telf ta' ħin tax-xogħol, 
pagamenti relatati għal sahra u differenzi potenzjali fl-ispejjeż tal-ivjaġġar tal-MPE (li 
laħqu total ta' EUR 72 103 309 fl-2012);

F. billi risposta li ngħatat lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit bi tħejjija għall-kwittanza tal-
PE għall-2011 ma tipprovdix stimi dwar l-iffrankar potenzjali, iżda biss stima parzjali tal-
ispejjeż addizzjonali tas-sede ta’ Strasburgu; billi din l-istima ta’ EUR 55 miljun ma 
tinkludix ħafna linji tal-baġit li ġew inklużi fl-istimi ta’ qabel u dawk sussegwenti, jiġifieri 
l-ispiża tal-ipproċessar tad-data, it-tagħmir u l-proprjetà mobbli, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta’ 
gruppi politiċi kif ukoll kwalunkwe ffrankar potenzjali marbut mal-ħin mitluf fl-ivvjaġġar 
(total ta’ EUR 68 miljun); billi ċ-ċifri f'din l-istima huma iktar baxxi fuq diversi linji tal-
baġit minn stimi kemm ta’ qabel kif ukoll dawk sussegwenti mingħajr ma hija pprovduta 
ġustifikazzjoni (total ta’ EUR 25 miljun);

G. billi l-ebda waħda minn dawn l-istimi ma tinkludi spejjeż addizzjonali tat-tixrid 
ġeografiku tal-Parlament għall-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, b'mod partikolari l-
Kummissjoni u l-Kunsill, ir-rappreżentazzjonijiet, il-ġurnalisti u r-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili tal-Istati Membri tal-UE;

H. billi l-impatt ekonomiku tal-Parlament fuq il-belt u r-reġjun ta’ Strasburgu huwa baxx 
meta mqabbel ma' korpi Ewropej oħrajn b’persunal permanenti hemmhekk, b'kontribut ta' 
223 impjieg meta mqabbel ma’ kważi 3000 impjegat permanenti tal-Kunsill tal-Ewropa u 
4000 impjegat ieħor mal-Eurocorps, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Arte u 
diplomatiċi, li jissarraf fi EUR 17-il miljun mill-preżenza tas-sede tal-Parlament fi 
Strasburgu u mal-EUR 400 miljun mill-korpi l-oħrajn1 li jikkontribwixxu b'mod regolari u 
permanenti għall-ekonomija lokali;

I. billi l-Artikolu 341 TFUE u l-Protokoll Nru 6 anness mat-Trattati jistabbilixxu li s-sede 
tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandha tiġi stabbilita bi qbil komuni mill-gvernijiet tal-Istati 
Membri, li l-Parlament għandu jkollu s-sede tiegħu fi Strasburgu fejn għandhom isiru 12-
il perjodu ta’ sessjonijiet plenarji ta' kull xahar, inkluża s-sessjoni tal-baġit, li l-perjodi ta’ 
sessjonijiet plenarji addizzjonali għandhom isiru fi Brussell, li l-kumitati tiegħu għandhom 
jiltaqgħu fi Brussell, u li s-Segretarjat Ġenerali u d-dipartimenti tiegħu għandhom jibqgħu 
fil-Lussemburgu;

J. billi tliet kwarti tal-Membri jemmnu li l-Parlament għandu jidentifika ffrankar strutturali 
sinifikanti u li dan jista’ jintlaħaq permezz tal-valutazzjoni mill-ġdid tat-tixrid ġeografiku 
tal-postijiet tax-xogħol tiegħu, murija permezz tat-tqassim tal-ispejjeż ta' Brussell, il-
Lussemburgu u Strasburgu stabbiliti f'format trasparenti u kredibbli skont l-istandards 
mistennija ta' korp pubbliku kbir;

                                               
1 Impatt ekonomiku tal-preżenza tal-istituzzjonijiet Ewropej fi Strasburgu, CityConsult Médiascopie Grupp 
EDR, Jannar 2011.
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K. billi r-raġunijiet storiċi għall-korpi Ewropej bħall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Kunsill tal-Ewropa li għandhom is-sede tagħhom b’mod permanenti fi 
Strasburgu huma magħrufa sew, u filwaqt li l-Assemblea Ewropea/Parlament Ewropew 
għall-konvenjenza użaw inizjalment il-Kamra tal-Kunsill tal-Ewropa, l-għażla ta’ Brussell 
bħala s-sede tal-Kummissjoni Ewropea u n-NATO tirrifletti l-aspirazzjoni tal-UE lejn 
kontinent magħqud b’mod progressiv fil-prosperità u s-sigurtà;

L. billi l-fatt li l-koleġiżlaturi tal-UE jkunu jinstabu f’post wieħed ma jdgħajjifx it-tradizzjoni 
tal-poliċentriżmu, li jikkostitwixxi parti importanti mill-proġett Ewropew, iżda jissarraf 
f'effiċjenza u kisbiet tat-trasparenza sinifikanti għaċ-ċittadini tal-UE;

M. billi matul is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini huwa xieraq li mhux biss jintwera li l-vuċi 
tagħhom qed tinstema iżda li r-rappreżentanti tagħhom eletti b’mod dirett qegħdin jieħdu 
azzjoni f’isimhom sabiex itemmu l-ivvjaġġar ta’ kull xahar bejn il-postijiet tax-xogħol tal-
Parlament;

N. billi l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jagħmlu dak kollu possibbli biex iżidu l-
integrazzjoni politika Ewropea u jagħlqu d-distanza perċepita bejnhom u bejn iċ-ċittadini 
billi jindirizzaw din il-kwistjoni strutturali kbira li qed taffetwahom u għandhom 
għaldaqstant jippromwovu l-fehim, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-koerenza Ewropea 
billi jkollhom il-korpi tal-UE li jieħdu d-deċiżjonijiet f'post wieħed;

O. billi, f’ħafna Stati Membri, is-sede tal-parlament nazzjonali hija stabbilita jew fil-
Kostituzzjoni jew permezz tal-liġi, u billi l-Parlament Ewropew huwa koleġiżlatur tal-liġi 
Ewropea u jista’, skont l-Artikolu 48 TUE, iressaq emendi għat-Trattati;

P. billi 6 % tal-baġit tal-UE huwa maħsub għal skopijiet amministrattivi u billi l-Unjoni 
Ewropea, b’baġit operattiv relattivament żgħir għal 500 miljun abitant, għandha tkun ta' 
eżempju f’dawn iż-żminijiet ta’ kriżi billi tissimplifika kemm jista’ jkun il-baġit tagħha 
stess mingħajr preġudizzju għall-funzjonament adegwat tal-Parlament Ewropew, filwaqt li 
jitqies li l-kisbiet fl-effiċjenza minħabba l-fatt li jkun hemm sede waħda ma jistgħux jiġu 
injorati;

1. Jitlob lill-amministrazzjoni tiegħu twettaq analiżi oġġettiva tal-ispejjeż iġġenerati minn 
kull post tax-xogħol, inkluża s-sede tal-Parlament; jenfasizza li din l-analiżi għandha tkun 
relatata mal-ispejjeż strutturali kemm għall-perjodu attwali u kemm għal dawk tal-qafas 
finanzjarju pluriennali li jmiss (il-bini, il-manutenzjoni u t-tiswija, is-sigurtà, l-
assigurazzjoni, l-enerġija, l-ivvjaġġar, il-loġistika, eċċ);

2. Jistieden lis-servizzi rilevanti tiegħu jagħmlu valutazzjoni tal-ftehim bejn l-awtoritajiet fil-
Lussemburgu u l-Parlament Ewropew, speċjalment dwar id-dispożizzjonijiet relatati man-
numru ta' persunal li jrid ikun preżenti fil-Lussemburgu, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-
Parlament; jikkunsidra li din l-valutazzjoni għandha tinkludi analiżi u paraguni dwar l-
iktar sit kosteffiċjenti għas-servizzi tal-Parlament, minħabba li l-Parlament jista’ 
jibbenefika milli jkollu ftit minn dawn esternalizzati mis-sit prinċipali tiegħu;

3. Iqis li, filwaqt li s-sit tas-sede tal-istituzzjonijiet tal-UE huma stabbiliti fit-Trattati, l-
Artikolu 48 TUE jipprevedi wkoll it-tressiq ta' proposti sabiex jiġu emendati t-Trattati;
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4. Itenni t-talba tiegħu, kif iddikjarat fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-
pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2013, sabiex l-Istati Membri jirrevedu l-kwistjoni tas-sede tal-Parlament u l-
postijiet tax-xogħol fir-reviżjoni li jmiss tat-Trattat billi jiġi emendat il-Protokoll Nru 6.
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