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Emenda 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Minn dejjem laqa' tajjeb it-tressiq 
professjonali, affidabbli u indipendenti ta' 
informazzjoni mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (EEA) lil istituzzjonijiet 
kollha tal-UE, lill-Istati Membri tal-UE u 
lill-korpi għat-tfassil tal-politika, u jistenna 
li dan it-tip ta' professjonaltà jkompli fil-
futur;

1. Minn dejjem laqa' tajjeb it-tressiq 
professjonali, affidabbli u indipendenti ta' 
informazzjoni mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (EEA) u d-Direttur 
Eżekuttiv tagħha lil istituzzjonijiet kollha 
tal-UE, lill-Istati Membri tal-UE u lill-
korpi għat-tfassil tal-politika, u jistenna li 
dan it-tip ta' professjonaltà jkompli fil-
futur;

Or. en

Emenda 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jinsab sodisfatt li fl-2010 l-Aġenzija 
tefgħat enfasi akbar fuq il-bijodiversità, il-
Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-
Sigurtà (GMES), Is-Sena Internazzjonali 
dwar il-Bijodiversità, pereżempju permezz 
tal-proġett Green Facade, il-pjattaforma 
Eye on Earth u r-rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent (SOER) 2010, u b’hekk jintużaw 
tematikament is-sussidji tal-UE b’tali mod 
kif maħsub mil-leġiżlatur tal-Unjoni u mill-
Awtorità Baġitarja Ewropea;

2. Jinsab sodisfatt li fl-2010 u wara  r-
rekwiżiti magħmula mill-Parlament 
Ewropew fir-rapporti ta' kwittanza 
preċedenti biex titjieb il-komunikazzjoni 
tal-Aġenzija mal-pubbliku u l-midja, l-
Aġenzija tefgħat enfasi akbar fuq il-
bijodiversità, il-Monitoraġġ Globali tal-
Ambjent u s-Sigurtà (GMES), Is-Sena 
Internazzjonali dwar il-Bijodiversità, 
pereżempju permezz tal-proġett Green 
Facade, il-pjattaforma Eye on Earth u r-
rapport dwar l-Istat tal-Ambjent (SOER) 
2010, u b’hekk jintużaw tematikament is-
sussidji tal-UE b’tali mod kif maħsub mil-
leġiżlatur tal-Unjoni u mill-Awtorità 
Baġitarja Ewropea;
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Or. en

Emenda 3
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jinsab konvint sew li għandhom jittieħdu 
l-passi meħtieġa fil-każ ta' kawżi ta' 
nonkonformità mar-regoli eżistenti; 
jemmen li, f'tali każi, l-Aġenzija għandha 
tfassal pjan ta' azzjoni mmirat biex 
jirrimedja n-nuqqasijiet u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
mmonitorjata mill-Parlament Ewropew, u 
li l-Parlament Ewropew jew il-leġislatur
Ewropew għandu jindirizza dawn il-
problemi b'tibdil fir-regoli u r-regolament 
eżistenti biex jitneħħew lakuni possibbli;

4. Jinsab konvint sew li għandhom jittieħdu 
l-passi meħtieġa fil-każ ta' kawżi ta' 
nonkonformità mar-regoli eżistenti; 
jemmen li, f'tali każi, l-Aġenzija għandha 
tfassal pjan ta' azzjoni mmirat biex 
jirrimedja n-nuqqasijiet u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
mmonitorjata mill-Parlament Ewropew, u 
li l-Parlament Ewropew jew il-leġiżlatur
Ewropew għandu jindirizza dawn il-
problemi, bħala fatt ta' prijorità, b'tibdil 
fir-regoli u r-regolament eżistenti biex 
jitneħħew lakuni possibbli;

Or. en

Emenda 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Ħa nota b'attenzjoni partikolari tal-
korrispondenza ddettaljata u estensiva bejn 
il-livelli differenti tat-teħid tad-
deċiżjonijiet fl-EEA, jiġifieri l-Bord 
Maniġerjali u d-Direttur Eżekuttiv, u r-
rapporteur CONT qabel u wara d-deċiżjoni 
plenarja tal-posposniment u l-għoti tal-
kwittanza;

5. Ħa nota b'attenzjoni partikolari tal-
korrispondenza ddettaljata u estensiva bejn 
il-livelli differenti tat-teħid tad-
deċiżjonijiet fl-EEA, jiġifieri l-Bord 
Maniġerjali u d-Direttur Eżekuttiv, u r-
rapporteur CONT kemm qabel kif ukoll
wara d-deċiżjoni plenarja biex tiġi 
posposta d-deċiżjoni li tingħata l-
kwittanza;
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Or. en

Emenda 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Talab ukoll, f'dawk il-kuntesti, li l-
Aġenzia għandha tibqa' bl-isforzi tagħha li 
tkompli tiżviluppa l-metodi ta' 
komunikazzjoni tagħha sabiex tattira aktar 
kopertura mill-midja fir-rigward tas-sejbiet 
tagħha dwar kwestjonijiet ambjentali 
importanti; iħeġġeġ lill-Aġenzija tiżviluppa 
aktar it-tekniki ta' komunikazzjoni biex 
tkompli tqanqal id-dibattitu pubbliku;

8. Talab ukoll, f'dawk il-kuntesti, li l-
Aġenzia għandha tibqa' bl-isforzi tagħha li 
tkompli tiżviluppa l-metodi ta' 
komunikazzjoni tagħha sabiex tattira aktar 
kopertura mill-midja fir-rigward tas-sejbiet 
tagħha dwar kwestjonijiet ambjentali 
importanti; iħeġġeġ lill-Aġenzija tiżviluppa 
aktar it-tekniki ta' komunikazzjoni biex 
tkompli tqanqal id-dibattitu pubbliku;
jinnota li l-Bord Maniġerjali ilu ħafna 
jappoġġa l-Aġenzija fl-isforzi tagħha biex 
tinvolvi ruħha f'tekniki tal-
komunikazzjoni innovattivi u l-Parlament 
Ewropew regolarment għamel rekwiżiti 
għal aktar sforzi għall-komunikazzjoni 
f'rapporti ta' kwittanza preċedenti, u l-
proġett green facade huwa wieħed minn 
dawn l-isforzi.

Or. en

Emenda 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 – subparagrafu 1 (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jinnota li l-EEA implimentat 
rakkomandazzjonijiet mis-Servizz tal-
Awditjar Intern relatati mad-
dokumentazzjoni tal-kontrolli tal-QA/QC 
għar-rapport tal-inventarju tal-gass 
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b'effett ta' serra1; jilqa' l-fatt li l-tim
espert ta' reviżjoni tal-UNFCCC 
ikkonkluda għas-sena 2010 li l-proċeduri 
neċessarji tal-assigurazzjoni tal-kwalità/il-
kontroll tal-kwalità (QA/QC) kienu 
twaqqfu;
__________________
1 L-UNFCCC fassal rekwiżiti minimi 
għar-rappurtar tad-data dwar il-Gassijiet 
b'Effett ta' Serra mill-Partijiet għall-
Konvenzjoni u l-Protokoll ta' Kyoto. 
Wieħed minn dawn ir-rekwiżiti huwa li l-
Partijiet kollha tal-Anness I għandu 
jkollhom proċeduri tal-Assigurazzjoni tal-
Kwalità u l-Kontroll tal-Kwalità mwaqqfa 
biex jiġu żgurati t-trasparenza, il-
preċiżjoni, il-kompletezza, il-konsistenza u 
l-komparabilità tad-data rappurtata. Fis-
Sistema Nazzjonali tal-UE għall-
inventarju tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-
EEA hija inkarigata mill-
implimentazzjoni ta' dawn il-proċeduri 
QA/QC għall-UE, li għalihom, l-UE 
żviluppat ukoll il-Programm QA/QC 
tagħha stess.

Or. en

Emenda 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jilqa', f'kuntest ġenerali, il-ftehim dwar 
id-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ 
Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni dwar l-aġenziji 
deċentralizzati; ifakkar li ċertu elementi ta' 
importanza għall-kwittanza ġew indirizzati 
u implimentati; jemmen li l-pjan 
direzzjonali dwar is-segwitu għall-
Approċċ Komuni se jqis dawk il-

10. Jilqa', f'kuntest ġenerali, il-ftehim dwar 
id-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ 
Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni dwar l-aġenziji 
deċentralizzati; ifakkar li ċertu elementi ta' 
importanza għall-kwittanza ġew indirizzati 
u implimentati;



AM\911448MT.doc 7/8 PE494.703v01-00

MT

kwestjonijiet;

Or. en

Emenda 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jemmen li d-deċiżjoni ta' kwittanza 
għall-EEA ma tistax tkun ibbażata fuq
rekwiżiti addizzjonali, jiġifieri linji gwida 
OECD, fejn l-implimentazzjoni ta' dawk 
ir-rekwiżiti la huma uffiċjalment 
meħtieġa mil-leġiżlatur u lanqas 
minħabba arraġamenti speċifiċi fi ħdan l-
Aġenzija matul il-proċedura ta' kwittanza 
rispettiva ; jistieden lill-istituzzjonijiet 
Ewropej jeżaminaw jekk jaqbilx li
jinkorporaw u jimpenjaw linji gwida
ulterjuri f'qafas komuni possibbli għall-
istituzzjonijiet u l-korpi kollha Ewropej;

11. Jemmen li d-deċiżjoni ta' kwittanza 
għall-EEA għandha tkun ibbażata fuq linji 
gwida OECD biex jiżguraw standards tal-
kontabilità, awditu u żvelar finanzjarju li 
jkunu ta' kwalità għolja u rikonoxxuti 
b'mod internazzjonali; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej biex jinkorporaw u 
jimpenjaw ruħhom biex jintroduċu linji 
gwida OECD f'qafas komuni li jaħdem
għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha 
Ewropej;

Or. en

Emenda 9
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jemmen li d-deċiżjoni ta' kwittanza 
għall-EEA ma tistax tkun ibbażata fuq 
rekwiżiti addizzjonali, jiġifieri linji gwida 
OECD, fejn l-implimentazzjoni ta' dawk ir-
rekwiżiti la huma uffiċjalment meħtieġa 
mil-leġiżlatur u lanqas minħabba 
arraġamenti speċifiċi fi ħdan l-Aġenzija 
matul il-proċedura ta' kwittanza rispettiva ; 

11. Jemmen li d-deċiżjoni ta' kwittanza 
għall-EEA ma tistax tkun ibbażata fuq 
rekwiżiti addizzjonali, jiġifieri linji gwida 
OECD, fejn l-implimentazzjoni ta' dawk ir-
rekwiżiti la huma uffiċjalment meħtieġa 
mil-leġiżlatur u lanqas minħabba 
arraġamenti speċifiċi fi ħdan l-Aġenzija 
matul il-proċedura ta' kwittanza rispettiva ; 
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jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jeżaminaw jekk jaqbilx li jinkorporaw u 
jimpenjaw linji gwida ulterjuri f'qafas 
komuni possibbli għall-istituzzjonijiet u l-
korpi kollha Ewropej;

jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jeżaminaw, bħala fatt ta' prijorità, jekk 
jaqbilx li jinkorporaw u jimpenjaw linji 
gwida ulterjuri f'qafas komuni possibbli 
għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha 
Ewropej;

Or. en

Emenda 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Huwa tal-fehma, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li d-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent jista' jingħata l-kwittanza fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
EEA għas-sena finanzjarja 2010.

12. Jibqa' tal-fehma, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li d-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent m'għandux jingħata l-kwittanza 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EEA għas-sena finanzjarja 2010.

Or. en


