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IL-KUMMISSJONI EWROPEA

BRUSSELL 01/09/2011

BAĠIT ĠENERALI - 2011
TAQSIMA III - TITOLI TAL-KUMMISSJONI 18, 40

TRASFERIMENT TA’ APPROPRJAZZJONIJIET 
Nru DEC 32/2011

EUR

MINN

KAPITOLU – 40 02 RIŻERVI GĦAL INTERVENTI FINANZJARJI
ARTIKOLU 40 02 41 - 40 02 41 Approprjazzjonijiet differenzjati Impenji - 425 000

Ħlasijiet - 425 000

Għal

KAPITOLU - 1805 Sigurtà u protezzjoni tal-libertajiet
PARTITA 18 05 05 01 — Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija - Kontribuzzjoni għat-Titoli 1 u 2 Impenji  425 000

Ħlasijiet  425 000
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INTRODUZZJONI

Ġustifikazzjoni għar-rilaxx tar-riżerva fuq l-approprjazzjonijiet tas-CEPOL
fil-Baġit Ġenerali tal-UE għall-2011

Ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-kwittanza tal-2008 jħaddnu żewġ rakkomandazjonijiet dwar 
is-CEPOL.

L-ewwel rakkomandazzjoni tirrigwarda l-possibilità ta' għaqda bejn is-CEPOL u l-Europol. Rakkomandazzjoni 
simili kienet inkluża fir-riżoluzzjoni tal-kwittanza tal-2009.

Il-Kummissjoni pproponiet li r-rwol ta' taħriġ tas-CEPOL, jittrasferixxi ruħu għall-Europol fi ħdan il-qafas tal-
programm ta' Stokkolma. Madankollu l-proposta kienet miċħuda mill-Istati Membri.

It-twaħħid ta' aġenziji jista' joffri benefiċji potenzjali, bħal anqas spejjeż, effiċenza akbar u governanza aktar 
b'saħħitha. Madankollu ipotesi bħal din għandha tkun ittestjata permezz ta' valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjoni. Is-CEPOL kienet reċentement evalwata1 minn evalwatur estern li rrakkomanda azzjonijiet illi 
jirrigwardaw l-istruttura tal-Aġenzija u l-prattiki ta' ħidma. Ir-rakkomandazzjonijiet jinkludu ukoll reviżjoni tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill. Fuq din il-bażi, id-DĠ HOME qed ivara proċedura għal studju preparatorju biex jivvaluta 
l-funzjoni u l-ġestjoni tal-Aġenzija li għandu jwassal għal rapport bil-valutazzjoni tal-impatt ta' emendi futuri 
possibbli tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI.

It-tieni rakkomandazzjoni teħtieġ li s-sejbiet tal-investigazzjoni reċenti tal-OLAF jiġu kkomunikati lill-awtorità 
tal-kwittanza mingħajr dewmien.

L-OLAF temm l-investigazzjoni tiegħu dwar is-CEPOL f'Diċembru 2009 u bagħat ir-riżultati lill-awtoritajiet tar-
Renju Unit għal opinjoni. Fit-12 ta' Lulju 2010, l-uffiċjali tal-OLAF taw tagħrif bil-fomm lill-Kumitat tal-
Parlament Ewropew dwar il-Kontroll tal-Baġit waqt il-proċedura tal-kwittanza tal-2008.

Fuq dak imsemmi preċedenti, iż-żewġ rakkomandazzjonijiet dwar is-CEPOL twettqu.

Għall-informazzjoni tal-Awtorità tal-Baġit, huwa kkonfermat li ttieħdu diversi miżuri korrettivi sabiex tiġi 
indirizzata s-sitwazzjoni preċedenti xejn sodisfaċenti fis-CEPOL. Jiġifieri:

- F'Awwissu 2009 il-ħatra ta' Kap tal-Amministrazzjoni (biex jikkoordina mad-DĠ HOME, speċjalment 
fuq kwistjonijiet ta' baġit) u Kap tal-Programm (responsabbli għall-implimentazzjoni ta' politika). Fi 
Frar 2010 il-Bord ta' Tmexxija adotta regoli finanzjari ġodda,

- Attwalment l-iżvilupp ta' indikaturi tal-progress qiegħed fir-rotta li tkompli l-ħidma mibdija u l-
evalwazzjoni ta' qofol in-negozju tas-CEPOL, kemm bħala kwalità kif ukoll kwantità.

- Minn mindu nbidel il-maniġment fil-bidu tal-2010, is-CEPOL beda fażi ġdida li tipprometti. L-IAS 
reċentement ħareġ rapport li jagħti ħarsa ġenerali dwar l-eżerċizzji tal-awditjar mwettqa fl-2010 fil-
Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL). Il-konklużjonijiet huma tajbin u jidwu tmiem simili tal-Qorti tal-
Awdituri wara t-tieni sezzjoni tal-Awditu tagħhom f'Mejju. Ma nstabet l-ebda sejba negattiva 
sinifikattiva li taffettwa l-legalità u r-regolarità. Se jitwaqqaf Bord tal-Awditjar Intern.

Dan ilesti l-għoti tal-informazzjoni mitluba mill-Parlament Ewropew dwar is-segwitu li għandu jsir għad-
deċiżjoni tal-kwittanza u r-riżoluzzjoni għas-sena 2008. F'konformità ma' dan, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-approprjazzjonijiet tas-CEPOL mir-riżerva jintlaqu bis-sħiħ, u għaldaqstant titlob 
ir-rilaxx ta' din ir-riżerva.

                                                  
1 Skont l-Artikolu 21.3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI li tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija.
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I. ŻIEDA

a) Titolu

18 05 05 01 - Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija - Kontribuzzjoni għat-Titoli 1 u 2

b) Ċifri fit-22/07/2011
Impenji Ħlasijiet

1A. Approprjazzjoni fil-baġit (baġit inizjali + BE) 3 502 000 3 502 000
1B. Approprjazzjoni fil-baġit (EFTA) 0 0
2. Trasferimenti 0 0

3. Approprjazzjoni finali għas-sena (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Utilizzazzjoni tal-approprjazzjoni finali 3 502 000 1 805 000

5. Ammont mhux użat/disponibbli (3-4) 0 1 697 000
6. Ħtiġijiet sa tmiem is-sena 425 000 2 122 000

7. Żieda proposta 425 000 425 000

8. Żieda bħala perċentwal tal-approprjazzjoni fil-baġit (7/1A) 12.14% 12.14%
9. Żieda, bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni finali għas-sena, 

fis-somma tat-trasferimenti msemmija fl-Artikolu 23(1)(b) u (c) 
tar-Regolament Finanzjarju, ikkalkulata skont l-Artikolu 17a 
tar-regoli ta' implimentazzjoni.

m/a m/a

c) Dħul li jirriżulta minn irkupru (riportat) (C5)
Impenji Ħlasijiet

1. Approprjazzjoni disponibbli fil-bidu tas-sena 0 0
2. Approprjazzjoni disponibbli fit-22/07/2011 0 0
3. Rata ta’ utilizzazzjoni [(1-2)/1] m/a m/a

d) Raġunijiet iddettaljati għaż-żieda

Ara l-introduzzjoni.
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II. TNAQQIS

a) Titolu

40 02 - RIŻERVI GĦAL INTERVENTI FINANZJARJI – Partita 18 05 05 01
- Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija  Kontribuzzjoni għat-Titoli 1 u 2

b) Ċifri fl-04/08/2011
Impenji Ħlasijiet

1A. Approprjazzjoni fil-baġit (baġit inizjali + BE) 425 000 425 000
1B. Approprjazzjoni fil-baġit (EFTA) 0 0
2. Trasferimenti 0 0

3. Approprjazzjoni finali għas-sena (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Utilizzazzjoni tal-approprjazzjoni finali 0 0

5. Ammont mhux użat/disponibbli (3-4) 425 000 425 000
6. Ħtiġijiet sa tmiem is-sena (*) 0 0

7. Tnaqqis propost 425 000 425 000

8. Tnaqqis bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni fil-baġit (7/1A) m/a m/a
9. Tnaqqis, bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni finali għas-

sena, fis-somma tat-trasferimenti msemmija fl-
Artikolu 23(1)(b) u (c) tar-Regolament Finanzjarju, ikkalkulat 
skont l-Artikolu 17a tar-regoli ta' implimentazzjoni

m/a m/a

(*) Mhux rilevanti għal linja ta' provvedimenti jew linja ta' 
riżerva

c) Dħul li jirriżulta minn irkupru (riportat) (C5)
Impenji Ħlasijiet

1. Approprjazzjoni disponibbli fil-bidu tas-sena 0 0
2. Approprjazzjoni disponibbli fl-04/08/2011 0 0
3. Rata ta’ utilizzazzjoni [(1-2)/1] m/a m/a

d) Raġunijiet dettaljati għat-trasferiment

Ara l-Introduzzjoni.


