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Emenda 1
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... il-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija għas-sena 
finanzjarja 2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija 
għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 2
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... il-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija għas-sena 
finanzjarja 2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija 
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 tal-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali għas-sena 
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finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 4
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali għas-sena 
finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 5
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaċċerta ruħu mill-Aġenzija li r-rata ta' 
implimentazzjoni tal-kontribut tal-Unjoni 
segwa dak tas-sena l-oħra u baqa' 100%; 
madankollu, jistieden lill-Aġenzija 
tipprovdi lill-awtorità tal-kwittanza d-data 
li turi r-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit
kumplessiva tagħha f'termini ta' impenji u 
ħlasijiet;

4. Jaċċerta ruħu mill-Aġenzija li r-rata ta' 
implimentazzjoni tal-kontribut tal-Unjoni 
segwa dak tas-sena l-oħra u baqa' 100%, u 
li r-rata tal-implimentazzjoni tal-baġit 
f'termini ta' ħlasijiet laħqu 61.65% fl-2010 
meta mqabbla ma' 60.64% fl-2009; 
jinnota bi tħassib li taħt it-Titolu III (spiża 
operattiva) ir-rata tal-implimentazzjoni 
tal-baġit f'termini ta' ħlasijiet laħqet biss 
28.08%; għalhekk jistieden lill-Aġenzija 
biex tagħmel aktar sforzi u tieħu 
azzjonijiet xierqa biex tiżgura livell ogħla 
ta' implimentazzjoni tal-baġit f'termini ta'
ħlasijiet, b'mod partikolari taħt it-
Titolu III;

Or. en
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Emenda 6
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jilqa' l-inizjattiva tal-Aġenzija li
jgħaqqad MATRIX ma' ABAC, is-sistema 
baġitarja, sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar il-livell ta'
implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet 
għall-impenji u għall-ħlasijiet;

5. Jilqa' l-iżvilupp tas-softwer ICT tal-
Aġenzija għall-immaniġġjar tal-proġetti 
(jiġifieri MATRIX) li jikkostitwixxi 
għodda effettiva megħjuna mill-kompjuter 
għat-twaqqif ta' pjanijiet ta' proġetti u d-
dokumentazzjoni tagħhom b'mod 
uniformi u għall-implimentazzjoni u l-
immaniġġjar ta' proġetti, li, ibbażati fuq l-
awditjar tal-IAS dwar l-ippjanar u l-
immonitorjar ta' Marzu 2011, ġie indikat 
bħala l-aħjar prattika u b'saħħtu;

Or. en

Emenda 7
Véronique Mathieu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jilqa' l-inizjattiva tal-Aġenzija li 
jgħaqqad MATRIX ma' ABAC, is-sistema 
baġitarja, sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar il-livell ta' 
implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet 
għall-impenji u għall-ħlasijiet;

5. Jilqa' l-iżvilupp tas-softwer ICT tal-
Aġenzija għall-immaniġġjar tal-proġetti 
(jiġifieri MATRIX) li jikkostitwixxi 
għodda effettiva megħjuna mill-kompjuter 
għat-twaqqif ta' pjanijiet ta' proġetti u d-
dokumentazzjoni tagħhom b'mod 
uniformi u għall-implimentazzjoni u l-
immaniġġjar ta' proġetti, li, ibbażati fuq l-
awditjar tal-IAS dwar l-ippjanar u l-
immonitorjar ta' Marzu 2011, ġie indikat 
bħala l-aħjar prattika u b'saħħtu; jilqa' 
wkoll l-inizjattiva tal-Aġenzija li jgħaqqad 
MATRIX ma' ABAC, is-sistema baġitarja, 
sabiex tiġi pprovduta informazzjoni dwar 
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il-livell ta' implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-
ħlasijiet;

Or. en

Emenda 8
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Iħeġġeġ lill-Aġenzija ttejjeb l-ippjanar 
implimentattiv baġitarju sabiex tnaqqas il-
livell għoli ta' riporti tagħha –
EUR 6 900 000; jinnota b'mod partikolari 
skont il-Qorti tal-Awdituri li l-Aġenzija 
impenjat 48%, jiġifieri EUR 4 600 000, tat-
Titolu III annwali tagħha (nefqa operattiva) 
f'Diċembru 2010; huwa tal-opinjoni li tali 
konċentrazzjoni ta' nfiq fl-aħħar ġimgħat 
tas-sena jħalli impatt sinifikanti fuq il-livell 
ta' riporti u jindika ħtieġa ċara li jittejjeb l-
ippjanar implimentattiv baġitarju tal-
Aġenzija;

6. Iħeġġeġ lill-Aġenzija ttejjeb l-ippjanar 
implimentattiv baġitarju sabiex tnaqqas il-
livell għoli ta' riporti tagħha –
EUR 6 900 000; jinnota b'mod partikolari 
skont il-Qorti tal-Awdituri li l-Aġenzija 
impenjat 48%, jiġifieri EUR 4 600 000, tat-
Titolu III annwali tagħha (nefqa operattiva) 
f'Diċembru 2010; huwa tal-opinjoni li tali 
konċentrazzjoni ta' nfiq fl-aħħar ġimgħat 
tas-sena jħalli impatt sinifikanti fuq il-livell 
ta' riporti u jindika ħtieġa ċara li jittejjeb l-
ippjanar implimentattiv baġitarju tal-
Aġenzija; jinnota mill-Aġenzija li 
reċentament adottat modulu tal-baġit li 
għandu jippermettilha tippjana b'mod 
annwali l-livell tagħha ta' trasferimenti;

Or. en

Emenda 9
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jirrikonoxxi mir-Rapport Ġenerali, li l-
Aġenzija adottat Kodiċi ta' imġiba 
amministrattiva tajba li kellu l-għan

12. Jirrikonoxxi mir-Rapport Ġenerali, li l-
Aġenzija adottat Kodiċi ta' imġiba 
amministrattiva tajba li, flimkien mar-
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jiżgura mġiba etika, jevita kunflitti ta' 
interess, jimpedixxi l-frodi u jinkoraġġixxi 
r-rappurtar ta' irregolaritajiet; jinnota barra 
minn hekk, li jittieħdu miżuri speċifiċi 
għaż-żieda fl-għarfien u biex jiġu evitati 
kunflitti ta' interess (dikjarazzjonijiet) waqt 
proċeduri ta' reklutaġġ u f'bordijiet ta' 
għażla rigward l-akkwist;

Regolamenti tal-Persunal, ifittex li jiżgura 
mġiba etika, jevita kunflitti ta' interess, 
jimpedixxi l-frodi u jinkoraġġixxi r-
rappurtar ta' irregolaritajiet; jinnota barra 
minn hekk, li jittieħdu miżuri speċifiċi 
għaż-żieda fl-għarfien u biex jiġu evitati 
kunflitti ta' interess (dikjarazzjonijiet) waqt 
proċeduri ta' reklutaġġ u f'bordijiet ta' 
għażla rigward l-akkwist;

Or. en

Emenda 10
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jistieden lill-Aġenzija tinforma lill-
awtorità ta' kwittanza dwar ir-
rakkomandazzjonijiet (u l-livell ta' 
importanza tagħhom) li saru mill-IAS fl-
awditjar tiegħu dwar l-ippjanar u l-
monitoraġġ ta' 
Novembru/Diċembru 2010;

15. Jinnota mill-Aġenzija li l-IAS għamel 
awditjar dwar l-ippjanar u l-immonitorjar 
f'Marzu 2011 u fformulat 11-il 
rakkomandazzjoni, fejn 1 minnhom ġie 
meqjus bħala "verament importanti", 7 
bħala "importanti" u 3 bħala "mixtieqa";
jinnota d-dikjarazzjoni tal-Aġenzija li l-
IAS qies 10 mill-11-il rakkomandazzjoni li 
jridu jiġu implimentati u li l-bqija tar-
rakkomandazzjonijiet "importanti" tqiesu 
li għadhom fil-proċess;

Or. en


