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Emenda 1
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew 
għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali 
għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru 
għas-sena finanzjarja 2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali għall-implimentazzjoni tal-
baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 
2010;

Or. en

Emenda 2
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew 
għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali 
għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru 
għas-sena finanzjarja 2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali għall-implimentazzjoni tal-
baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 
2010;

Or. en

Emenda 3
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2010;
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Or. en

Emenda 4
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 5
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
baġit taċ-Ċentru għall-2010 kienet ta'
EUR 12 265 000, li tfisser żieda ta' 4,9 %
meta mqabbla mal-2009,

D. Billi l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
baġit taċ-Ċentru għall-2010 kienet ta'
EUR 16,920,000, li tfisser żieda ta' 2 %
meta mqabbla mal-2009,

Or. en

Emenda 6
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
baġit taċ-Ċentru għall-2010 kienet ta'
EUR 12 265 000, li tfisser żieda ta' 4,9 %

D. billi l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
baġit taċ-Ċentru għall-2010 kienet ta'
EUR 16,920,000, li tfisser żieda ta' 2 %
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meta mqabbla mal-2009, meta mqabbla mal-2009,

Or. en

Emenda 7
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinnota wkoll fil-Kontijiet Annwali taċ-
Ċentru tal-2010 li l-ispejjeż ta' 
rappreżentanza u l-ispejjeż għal-laqgħat 
żdiedu rispettivament b'233% u 37% meta 
mqabbla mal-2009; jinnota li ċ-Ċentru ma 
ġġustifkax dawn iż-żewġ varjazzjonijiet 
sinifikanti bejn l-2009 u l-2010; jitlob, 
għalhekk, liċ-Ċentru jispjega lill-awtorità 
tal-kwittanza r-raġuni għaż-żieda 
sostanzjali f'dawn l-oqsma partikolari;

3. Jinnota wkoll fil-Kontijiet Annwali taċ-
Ċentru tal-2010 li l-ispejjeż ta' 
rappreżentanza u l-ispejjeż għal-laqgħat 
żdiedu rispettivament b'233% u 37% meta 
mqabbla mal-2009; jirrikonoxxi li rċieva l-
ġustifikazzjoni ta' dawn ż-żidiet fl-infiq 
permezz ta' ittra tat-23 ta' Frar 2012;

Or. en

Emenda 8
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jinnota li ċ-Ċentru jirċievi 
kontribuzzjonijiet annwali minn żewġ Stati 
li mhumiex parti mill-UE li jibbenefikaw 
mix-xogħol taċ-Ċentru; jinnota li l-
kontribuzzjoni tan-Norveġja u l-Islanda 
għall-baġit taċ-Ċentru tal-2010 kienet 
tammonta għal EUR 421 308; ifakkar li 
dawn il-fondi huma ġestiti bħala dħul 
assenjat, u għaldaqstant jeħtieġu li jiġu 
impenjati fi proġetti speċifiċi; jinnota li fl-
2010 iċ-Ċentru ma laħaqx l-objettiv għall-

4. Jinnota li ċ-Ċentru jirċievi 
kontribuzzjonijiet annwali minn żewġ Stati 
li mhumiex parti mill-UE li jibbenefikaw 
mix-xogħol taċ-Ċentru; jinnota li l-
kontribuzzjoni tan-Norveġja u l-Islanda 
għall-baġit taċ-Ċentru tal-2010 kienet 
tammonta għal EUR 421 308; ifakkar li 
dawn il-fondi huma ġestiti bħala dħul 
assenjat, u għaldaqstant jeħtieġu li jiġu 
impenjati fi proġetti speċifiċi; jinnota li fl-
2010 iċ-Ċentru ma laħaqx l-objettiv għall-
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użu ta' dawn il-fondi; jenfasizza li, għas-
sena finanzjarja 2009, il-Qorti tal-Awdituri 
diġà kkommentat dwar in-nuqqasijiet taċ-
Ċentru fl-użu ta' dawn il-fondi; iħeġġeġ 
liċ-Ċentru, għalhekk, jispjega dawn in-
nuqqasijiet lill-awtorità tal-kwittanza u 
biex jieħu azzjoni immedjata biex jiżgura 
l-użu ta' dawn il-kontribuzzjonijiet;

użu ta' dawn il-fondi; jenfasizza li, għas-
sena finanzjarja 2009, il-Qorti tal-Awdituri 
diġà kkommentat dwar in-nuqqasijiet taċ-
Ċentru fl-użu ta' dawn il-fondi; 
jirrikonoxxi li rċieva l-ispjegazzjoni ta' 
din is-sitwazzjoni permezz ta' ittra tat-23 
ta' Frar 2012; jilqa', f'dan ir-rigward, il-
fatt li, fl-2011, il-mira intlaħqet u 100% 
tal-baġit previst ġie eżegwiet;

Or. en

Emenda 9
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jinnota li ċ-Ċentru jirċievi 
kontribuzzjonijiet annwali minn żewġ Stati 
li mhumiex parti mill-UE li jibbenefikaw 
mix-xogħol taċ-Ċentru; jinnota li l-
kontribuzzjoni tan-Norveġja u l-Islanda 
għall-baġit taċ-Ċentru tal-2010 kienet 
tammonta għal EUR 421 308; ifakkar li 
dawn il-fondi huma ġestiti bħala dħul 
assenjat, u għaldaqstant jeħtieġu li jiġu 
impenjati fi proġetti speċifiċi; jinnota li fl-
2010 iċ-Ċentru ma laħaqx l-objettiv għall-
użu ta' dawn il-fondi; jenfasizza li, għas-
sena finanzjarja 2009, il-Qorti tal-Awdituri 
diġà kkommentat dwar in-nuqqasijiet taċ-
Ċentru fl-użu ta' dawn il-fondi; iħeġġeġ
liċ-Ċentru, għalhekk, jispjega dawn in-
nuqqasijiet lill-awtorità tal-kwittanza u 
biex jieħu azzjoni immedjata biex jiżgura 
l-użu ta' dawn il-kontribuzzjonijiet;

4. Jinnota li ċ-Ċentru jirċievi 
kontribuzzjonijiet annwali minn żewġ Stati 
li mhumiex parti mill-UE li jibbenefikaw 
mix-xogħol taċ-Ċentru; jinnota li l-
kontribuzzjoni tan-Norveġja u l-Islanda 
għall-baġit taċ-Ċentru tal-2010 kienet 
tammonta għal EUR 421 308; ifakkar li 
dawn il-fondi huma ġestiti bħala dħul 
assenjat, u għaldaqstant jeħtieġu li jiġu 
impenjati fi proġetti speċifiċi; jinnota li fl-
2010 iċ-Ċentru ma laħaqx l-objettiv għall-
użu ta' dawn il-fondi; jenfasizza li, għas-
sena finanzjarja 2009, il-Qorti tal-Awdituri 
diġà kkommentat dwar in-nuqqasijiet taċ-
Ċentru fl-użu ta' dawn il-fondi; jieħu nota 
tad-dikjarazzjoni taċ-Ċentru li l-mira 
prevista tal-2010 ma ntlaħqitx minħabba 
l-posponiment ta' xogħlijiet fil-bini taċ-
Ċentru iżda li l-mira inlaħqet fl-2011; 
jieħu nota wkoll tal-impenn taċ-Ċentru li 
juża kompletament il-kontribuzzjonijiet 
tas-snin preċedenti tan-Norveġja u l-
Islanda fl-2012; jitlob liċ-Ċentru jżomm l-
awtorità tal-kwittanza informata dwar l-
użu ta' dawn il-kontribuzzjonijiet;
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Or. en

Emenda 10
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jinnota mill-Kontijiet Annwali taċ-
Ċentru għall-2010 li fl-2010, ir-riporti 
awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet 
ammontaw għal EUR 574 493 u li sar 
riport mhux awtomatiku b'valur ta' EUR 55 
910; jenfasizza li ż-żieda ta' riporti 
awtomatiċi u mhux awtomatiċi ma 
tikkorrispondix mal-ammont globali ta' 
approprjazzjonijiet riportati għall-2011; 
jinnota li r-rapport taċ-Ċentru dwar il-
Kontijiet Annwali għall-2010 ma jispjegax 
din id-differenza ta' EUR 164 297; 
iħeġġeġ liċ-Ċentru u l-Qorti tal-Awdituri 
jipprovdu l-awtorità tal-kwittanza bi 
spjegazzjonijiet dettaljati dwar din il-
kwistjoni u biex jieħdu l-miżuri adegwati 
biex jirrimedjaw din is-sitwazzjoni;

6. Jinnota wkoll mill-Kontijiet Annwali 
taċ-Ċentru għall-2010 li li sar riport mhux 
awtomatiku b'valur ta' EUR 55 910 relatat 
man-nefqa taħt it-Titolu 2;

Or. en

Emenda 11
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jieħu nota miċ-Ċentru li dan għad irid 
jimplimenta ċerti rakkomandazzjonijiet tal-
IAS li saru fil-kuntest tal-awditjar tal-
Ġestjoni tar-Riżorsi Umani 2008 u tal-etika 
2009; minkejja dan, iħeġġeġ lid-Direttur
taċ-Ċentru jipprovdi l-awtorità tal-

16. Jieħu nota miċ-Ċentru li dan għad irid 
jimplimenta ċerti rakkomandazzjonijiet tal-
IAS li saru fil-kuntest tal-awditjar tal-
Ġestjoni tar-Riżorsi Umani 2008 u tal-etika 
2009; jirrikonoxxi li rċieva l-ispjegazzjoni 
permezz ta' ittra tat-23 ta' Frar 2012; 
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kwittanza b'informazzjoni speċifika dwar 
il-pjan ta' azzjoni mħejji miċ-Ċentru biex 
jiġu implimentati dawn ir-
rakkomandazzjonijiet;

jilqa' l-fatt li fil-kuntest tal-awditjar 13 
tal-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani tal-2008 
14-il rakkomandazzjoni ġew implimentati; 
jilqa' l-fatt, barra minn hekk, li fil-kuntest 
tal-awditjar 16 tal-Etika tal-2009 17-il 
rakkomandazzjoni ġew implimentati; 
jitlob liċ-Ċentru jinforma l-awtorità tal-
kwittanza dwar il-progress tal-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet li baqa';

Or. en

Emenda 12
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jinnota mir-Rapport Annwali taċ-
Ċentru li l-IAS ħa sehem f'valutazzjoni tar-
riskju tal-ICT; jitlob, għalhekk, liċ-Ċentru 
jinforma lill-awtorità tal-kwittanza dwar 
ir-riżultati tal-IAS u dwar il-kontenut tal-
pjan ta' azzjoni li ċ-Ċentru stabilixxa fl-1
ta' Ottubru 2010;

17. Jinnota mir-Rapport Annwali taċ-
Ċentru li l-IAS ħa sehem f'valutazzjoni tar-
riskju tal-ICT; jilqa' l-implimetazzjoni tal-
azzjonijiet ippjanati miċ-Ċentru, fil-31 ta'
Diċembru 2011, wara l-konstatazzjonijiet
ta' din il-valutazzjoni tar-riskju tal-IT;

Or. en

Emenda 13
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jieħu nota wkoll li f'April 2010, l-IAS 
għamel awditjar ieħor dwar ir-Rapport tal-
Attività Annwali taċ-Ċentru u t-twaqqif ta' 
element ta' assigurazzjoni fi ħdan iċ-
Ċentru; jirrikonoxxi miċ-Ċentru li r-rapport 

18. Jieħu nota wkoll li f'April 2010, l-IAS 
għamel awditjar ieħor dwar ir-Rapport tal-
Attività Annwali taċ-Ċentru u t-twaqqif ta' 
element ta' assigurazzjoni fi ħdan iċ-
Ċentru; jirrikonoxxi miċ-Ċentru li r-rapport 
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finali tal-IAS ġie provdut liċ-Ċentru fil-5 
ta' Lulju 2010 u li dan ir-rapport pprovda 
assigurazzjoni raġonevoli fir-rigward tal-
twettiq tar-rapportar annwali, inkluża d-
dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tad-
Direttur; jitlob, madankollu, liċ-Ċentru 
jinforma l-awtorità tal-kwittanza dwar il-
kontenut tar-rakkomandazzjonijiet li 
huma importanti ħafna f'dan ir-rigward u 
l-azzjonijiet li ttieħdu miċ-Ċentru;

finali tal-IAS ġie provdut liċ-Ċentru fil-5 
ta' Lulju 2010 u li dan ir-rapport pprovda 
assigurazzjoni raġonevoli fir-rigward tal-
twettiq tar-rapportar annwali, inkluża d-
dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tad-
Direttur; jilqa' l-informazzjoni provduta 
miċ-Ċentru permezz ta' ittra tat-23 ta' 
Frar 2012 li is-seba' rakkomandazzjonijet 
kollha tal-IAS ġew implimentati sal-aħħar 
ta' Diċembru 2011;

Or. en

Emenda 14
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jinnota fir-Rapport ta' Attività Annwali 
taċ-Ċentru li ċ-Ċentru beda jimplimenta l-
Istandards tal-Kontroll Intern (ICS) ġodda 
fl-2009 u li r-rekwiżiti bażiċi ġew sodisfati 
sa tmiem l-2010 bl-eċċezzjonijiet tal-ICS 8 
u l-ICS 10;

19. Jinnota fir-Rapport ta' Attività Annwali 
taċ-Ċentru li ċ-Ċentru beda jimplimenta l-
Istandards tal-Kontroll Intern (ICS) ġodda 
fl-2009 u li r-rekwiżiti bażiċi ġew sodisfati 
sa tmiem l-2010 bl-eċċezzjonijiet tal-ICS 8 
u l-ICS 10; jilqa' l-informazzjoni riċevuta 
permezz ta' ittra fit-23 ta' Frar 2012 li r-
rekwiżiti bażiċi tal-ICS 8 ġew sodisfati 
kollha sa tmiem l-2011; jieħu nota tal-
impenn taċ-Ċentru li jissodisfa r-rekwiżiti 
bażiċi tal-ICS 10 fl-ewwel simestru tal-
2012;

Or. en

Emenda 15
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Huwa mħasseb dwar il-fatt li l-IAC 
ħalla ċ-Ċentru fil-31 ta' Awwissu 2010; 
huwa tal-opinjoni li r-rapporti tal-IAC 
jistgħu iwasslu għal aktar titjib fil-miżuri
tal-kontroll intern dwar il-proċeduri tal-
akkwist u tal-għoti;

21. Jinnota li l-IAC ħalla ċ-Ċentru fil-31 
ta' Awwissu 2010; jieħu nota tal-
informazzjoni provduta permezz ta' ittra 
tat-23 ta' Frar 2012 li l-funzjonijiet tal-
IAC issa qed jiġu koperti minn kuntratturi 
esterni jew minn grupp ta' proġett intern 
taċ-Ċentru; jitlob liċ-Ċentru jipprovdi lill-
awtorità tal-kwittanza b'aktar 
informazzjoni dwar il-miżuri tal-kontroll 
intern dwar il-proċeduri tal-akkwist u tal-
għoti;

Or. en


