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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali (ex Ċentru ta' Sorveljanza Ewropew għall-Ħarsien mir-
Razziżmu u l-Ksenofobija) għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet 
tal-Aġenzija1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li 
jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali3, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej4, u b’mod
partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

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

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deciżjoni, kif ukoll ir-

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 9.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.
4 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u 
biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet 
tal-Aġenzija1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li 
jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali3, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej1, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deciżjoni lid-Direttur tal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni 
u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea (serje L).

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 9.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet 
tal-Aġenzija2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej3, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li 
jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali4, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej5, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

A. billi l-Qorti tal-Awdituri stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet 
annwali għas-sena finanzjarja 2010 huma affidabbli, u li t-tranżazzjonijiet sottostanti 
huma legali u regolari,

B. billi fl-10 ta' Mejju 2011 il-Parlament ta lid-Direttur tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 

                                                                                                                                                  
1 OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.
2 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 9.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
4 ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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għad-Drittijiet Fundamentali l-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija 
għas-sena finanzjarja 20091, u fir-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-
kwittanza, fost affarijiet oħra:

- ħeġġeġ lill-Aġenzija ttejjeb l-ippjanar baġitarju u ta' reklutaġġ tagħha sabiex tindirizza 
n-nuqqas ta' konsistenza bejn il-previżjonijiet baġitarji u dawk tal-persunal,

- stieden lill-Aġenzija tagħmel progress fl-iżgurar ta' evalwazzjoni realistika tas-sejħiet 
għall-offerti,

- stieden lill-Aġenzija ssib soluzzjoni għall-erba' rakkomandazzjonijiet li fadal tas-
Servizz tal-Awditjar Intern (IAS),

C. billi l-baġit globali tal-Aġenzija għas-sena 2010 kien ta' EUR 20 200 000, li huwa 17.44 % 
aktar meta mqabbel ma' dak tas-sena preċedenti, 

D. billi l-kontribuzzjoni inizjali tal-Unjoni għall-baġit tal-Aġenzija għall-2010 kienet ta' 
EUR 19 100 000 meta mqabbla ma' EUR 17 000 000 fl-20092, li tfisser żieda ta' 12.35%,

Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja

1. Ifakkar li l-kontribuzzjoni inizjali tal-Unjoni lill-Aġenzija għall-2010 ammontat għal 
EUR 19 100 000; josserva madankollu, li EUR 900 000, li ġejjin mill-irkupru tal-bilanċ 
pożittiv, żdiedu magħhom, ħaġa li fissret li, konsegwentement, il-kontribuzzjoni totali 
tal-Unjoni laħqet l-ammont ta' EUR 20 000 000 għall-2010;

2. Jirrikonoxxi mir-Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li kien hemm żewġ 
baġits emendatorji tul is-sena finanzjarja 2010 u ammontaw għal EUR 212 010; jinnota, 
b’mod partikolari, li ż-żewġ baġits emendatorji kellhom żewġ skopijiet: 

- biex jikkunsidraw il-parteċipazzjoni tal-Kroazja fil-ħidma tal-Aġenzija;

- biex jirrikonoxxu li l-Aġenzija rċeviet terz mill-kera tax-xahar mingħand l-
Awtoritajiet Awstrijaċi għall-perjodu bejn Jannar u Ġunju 2010; 

3. Jinnota mir-Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li ġew allokati 
EUR 13 830 000 għal spejjeż amministrattivi filwaqt li EUR 6 170 000 ġew allokati 
għan-nefqa operattiva; jinnota li dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw żieda ta' 13% għan-nefqa 
amministrattiva u żieda ta' 26% għan-nefqa operattiva meta mqabbla mal-baġit finali 
tal-2009;

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;

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;

                                               
1 ĠU L 250, 27.9.2011, p. 220.
2 ĠU L 64, 12.03.2010, p. 1037.
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Ir-riporti ta' approprjazzjonijiet u trasferimenti

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;

7. Jirrikonoxxi madankollu, skont kif iddikjarat mill-Aġenzija, li din ħadet miżuri xierqa 
(pereżempju ppjanar minn sentejn qabel) għat-titjib fit-tqassim tal-implimentazzjoni tal-
baġit tul is-sena, biex jiġu evitati konċentrazzjonijiet tul l-aħħar xahar;

8. Jaċċerta ruħu mill-Aġenzija li r-rata ta' implimentazzjoni ta' approprjazzjonijiet riportati 
awtomatikament mill-2009 għall-2010 laħqu 94% fl-2010, li fisser li EUR 414 633 ma 
ġewx utilizzati;

9. Jinnota mir-Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li l-Bord ta' Tmexxija 
approva żewġ trasferimenti baġitarji b'total ta' EUR 2 791 055; jinnota li dawn it-
trasferimenti kienu marbuta mal-allokazzjoni ta' bilanċ pożittiv ġġenerat taħt Titolu I 
(Nefqa tal-persunal) minħabba dewmien fir-reklutaġġ;

10. Jistabbilixxi mir-Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li d-Direttur tal-
Aġenzija awtorizza 14-il trasferiment baġitarju għall-valur totali ta' EUR 228 111; 
jinnota, skont kif iddikjarat mill-Aġenzija li dawn it-trasferimenti jirreferi l-aktar għal 
azzjonijiet korrettivi meħtieġa għall-implimentazzjoni effiċjenti tal-Programm ta' Ħidma 
Annwali kif ukoll għal nefqa amministrattiva;

Ir-riżorsi umani

11. Jinnota mir-Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li l-Aġenzija affaċċjat 
diffikultajiet biex tħajjar kandidati sabiex jirrispondu għal sejħa ta' espressjoni ta' 
interess għall-Esperti Nazzjonali Sekondati; jinnota b'dispjaċir li żewġ kandidati li 
kellhom suċċess irtiraw l-interess tagħhom biex jiġu ssekondati fl-Aġenzija;

Il-prestazzjoni

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

13. Jinnota b'sodisfazzjon li sabiex jissaħħaħ ulterjorment dan il-kontroll intern, l-Aġenzija 
timmira li ttejjeb l-applikazzjoni ta' regoli għar-rappurtar u l-protezzjoni ta' dawk li 
jirrapportaw rregolaritajiet u li dan it-titjib huwa ppjanat li jseħħ fl-2012; jistieden lill-



PR\880660MT.doc 9/10 PE473.996v01-00

MT

Aġenzija tinforma lil-awtorità ta' kwittanza dwar il-miżuri adottati u implimetati f'dan 
ir-rigward;

L-awditjar Intern 

14. Jirrikonoxxi li l-IAS segwa l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet bikrija tiegħu 
fl-2010, jinnota partikolarment li dawn ir-rakkomandazzjonijiet kollha ngħalqu;

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;

°
° °

16. Jiġbed l-attenzjoni għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu minn rapporti preċedenti dwar il-
kwittanza, kif stabbilit fl-Anness ta' din ir-riżoluzzjoni;

17. Jirreferi, fir-rigward ta' osservazzjonijiet oħrajn li jakkupanjaw id-Deċiżjoni tiegħu għal 
kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... 2012 dwar il-
prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.
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Anness

Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' dawn l-aħħar snin

L-Aġenzija għad-
Drittijiet Fundamentali 2006 2007 2008 2009

Il-prestazzjoni n.a.

L-Aġenzija għandha timpenja ruħha 
favur sinerġiji ma' istituzzjonijiet oħrajn 
attivi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem

Objettivi SMART u indikaturi RACER 
għandhom jiġu introdotti minn 
valutazzjonijiet tal-kisbiet n.a.

Il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja: il-proċeduri 

ta' akkwist

- L-Aġenzija ma rrispettatx 
ir-regoli dwar il-
preżentazzjoni tal-baġit

Kwistjonijiet fil-ġestjoni 
baġitarja

Il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda 
kien mhedded minn metodu ta' 
evalwazzjoni ppubblikat→dan naqqas l-
importanza relattiva tal-kriterju tal-prezz 
(fl-istennija ta' metodu ta' evalwazzjoni 
ġdid)
Kważi l-approprjazzjonijiet kollha ġew 
impenjati (EUR 13 900 000 minn 
EUR 14 200 000)  

Il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda kien 
mhedded minn metodu ta' evalwazzjoni 
ppubblikat→dan naqqas l-importanza 
relattiva tal-kriterju tal-prezz

Iħeġġeġ lill-Aġenzija ttejjeb l-ippjanar baġitarju u ta' 
reklutaġġ tagħha sabiex tindirizza n-nuqqas ta' 
konsistenza bejn il-previżjonijiet baġitarji u dawk 
tal-persunal

Jistieden lill-Aġenzija tagħmel progress fl-iżgurar ta' 
evalwazzjoni realistika tas-sejħiet għall-offerti

Ir-riżorsi umani n.a. n.a. n.a. n.a.

L-awditjar intern n.a. n.a.
L-Aġenzija ssodisfat ir-
rakkomandazzjonijiet kollha magħmula 
mis-Servizz tal-Awditjar Intern 

Minn 9 rakkomandazzjonijiet tal-IAS, għad fadal 4 
x'jiġu implimentati mill-Aġenzija


