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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra l-votazzjonijiet ripetuti tiegħu b’maġġoranza ta’ ¾ favur li tintemm id-
dispersjoni 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 għajr 
il-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-estimi tal-Parlament għall-2014 poġġew il-baġit ġenerali fil-livell ta’ 
EUR 1 808 144 206, filwaqt li l-ispejjeż diretti relatati mad-dispersjoni ġew stmati fil-
livell ta’ EUR 180 000 000;

B. billi ż-żmien li ntuża 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 jum għall-assistenti parlamentari akkreditati, u dan ġie jiswa EUR 16 652 490 
għall-uffiċjali u aġenti oħra u EUR 5 944 724 għall-assistenti parlamentari akkreditati;

C. billi dawn iċ-ċifri ma jurux l-ispiża tal-ivjaġġar mill-persunal tal-gruppi politiċi (stmata li 
tirrappreżenta mill-anqas ammont ulterjuri ta’ EUR 5 miljun) jew mill-persunal ta’ 
istituzzjonijiet oħra tal-UE li jattendu s-sessjonijiet parzjali, u lanqas ma jqisu l-ispejjeż l-
oħra relatati mad-dispersjoni, bħal telf ta’ ħin tax-xogħol, pagamenti ta’ sahra relatata, 
spejjeż żejda mġarrba mill-persunal, pereżempju għal babysitters, u d-differenzi potenzjali 
fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-Membri tal-PE (li kienu jammontaw għal total ta’ 
EUR 72 103 309 fl-2012) li jirriżultaw mill-mezzi differenti ta’ trasport u rotot li jeħtieġ li 
jintużaw sabiex dawn imorru fil-postijiet differenti tax-xogħol;

1. Jitlob lill-amministrazzjoni twettaq analiżi tal-iffrankar li jista’ jsir jekk il-Parlament 
ikollu post tax-xogħol wieħed biss; jitlob li, sabiex jidentifika ffrankar ta’ flus għal aktar 
effiċjenza, dan għandu jinkludi mhux biss l-ispejjeż strutturali (il-bini, il-manutenzjoni, is-
sigurtà, l-assigurazzjoni, l-enerġija, l-impatt ambjentali, l-ivvjaġġar, il-loġistika, ir-
ristoranti, eċċ.) iżda wkoll l-ispejjeż anċillari;

2. Jaqbel mal-fehma li l-Parlament ikun aktar effikaċi u kosteffiċjenti kemm-il darba jkollu 
sede waħda; jiddeċiedi, għalhekk, li jipproponi bidliet fit-Trattati bis-saħħa tal-Artikolu 48 
tat-TUE.

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0359.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0048.
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0155.


