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Emenda 1
Renate Sommer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Diġà indirizza ċerti problemi fil-passat li 
jikkonċernaw il-Kunflitt ta’ Interessi, id-
Dikjarazzjoni tal-Interessi u t-
trasparenza; jixtieq jispeċifika li fl-2010, 
il-President preċedenti tal-Bord 
Maniġerjali naqset milli tiddikjara s-
sħubija tagħha mal-bord tal-Istitut 
Internazzjonli tax-Xjenzi tal-Ħajja (ILSI); 
iqis li huwa notevoli, madankollu, li l-
membri tal-Bord Maniġerjali tal-EFSA ma 
jiġux maħtura mid-Direttur Eżekuttiv 
(ED) u għalhekk ma jistgħux jitkeċċew 
mill-ED;

2. Diġà fil-passat ġibed l-attenzjoni lejn 
Kunflitti ta’ Interess potenzjali; jixtieq 
jispeċifika li fl-2010, il-President 
preċedenti tal-Bord Maniġerjali naqset 
milli tiddikjara s-sħubija tagħha mal-bord 
tal-Istitut Internazzjonli tax-Xjenzi tal-
Ħajja (ILSI); jinnota li l-membri tal-Bord 
Maniġerjali tal-EFSA ma jistgħux 
jitkeċċew mid-Direttur Eżekuttiv;

Or. de

Emenda 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Diġà indirizza ċerti problemi fil-passat
li jikkonċernaw il-Kunflitt ta’ Interessi, id-
Dikjarazzjoni tal-Interessi u t-trasparenza; 
jixtieq jispeċifika li fl-2010, il-President 
preċedenti tal-Bord Maniġerjali naqset 
milli tiddikjara s-sħubija tagħha mal-bord 
tal-Istitut Internazzjonli tax-Xjenzi tal-
Ħajja (ILSI); iqis li huwa notevoli, 
madankollu, li l-membri tal-Bord 
Maniġerjali tal-EFSA ma jiġux maħtura 
mid-Direttur Eżekuttiv (ED) u għalhekk 
ma jistgħux jitkeċċew mill-ED;

2. Jinnota li jibqa’ jkun hemm tħassib 
dwar nuqqasijiet li wasslu għal problemi li 
jikkonċernaw il-Kunflitt ta’ Interessi, id-
Dikjarazzjoni tal-Interessi u t-trasparenza; 
jixtieq jispeċifika li fl-2010, il-President 
preċedenti tal-Bord Maniġerjali naqset 
milli tiddikjara s-sħubija tagħha mal-bord 
tal-Istitut Internazzjonli tax-Xjenzi tal-
Ħajja (ILSI); iqis li huwa notevoli, 
madankollu, li l-membri tal-Bord 
Maniġerjali tal-EFSA ma jiġux maħtura 
mid-Direttur Eżekuttiv (ED) u għalhekk 
ma jistgħux jitkeċċew mill-ED;
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Or. en

Emenda 3
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Diġà indirizza ċerti problemi fil-passat li 
jikkonċernaw il-Kunflitt ta’ Interessi, id-
Dikjarazzjoni tal-Interessi u t-trasparenza; 
jixtieq jispeċifika li fl-2010, il-President 
preċedenti tal-Bord Maniġerjali naqset 
milli tiddikjara s-sħubija tagħha mal-bord 
tal-Istitut Internazzjonli tax-Xjenzi tal-
Ħajja (ILSI); iqis li huwa notevoli, 
madankollu, li l-membri tal-Bord 
Maniġerjali tal-EFSA ma jiġux maħtura 
mid-Direttur Eżekuttiv (ED) u għalhekk 
ma jistgħux jitkeċċew mill-ED; 

2. Diġà indirizza problemi gravi fil-passat 
li jikkonċernaw il-Kunflitt ta’ Interessi, id-
Dikjarazzjoni tal-Interessi u t-trasparenza; 
jixtieq jispeċifika li fl-2010, il-President 
preċedenti tal-Bord Maniġerjali naqset 
milli tiddikjara s-sħubija tagħha mal-bord 
tal-Istitut Internazzjonli tax-Xjenzi tal-
Ħajja (ILSI), filwaqt li ILSI huwa 
ffinanzjat minn intrapriżi tas-settur 
alimentari, kimiku u l-farmaċewtiku; iqis 
li huwa notevoli, madankollu, li l-membri 
tal-Bord Maniġerjali tal-EFSA ma jiġux 
maħtura mid-Direttur Eżekuttiv (ED) u 
għalhekk ma jistgħux jitkeċċew mill-ED; 

Or. fr

Emenda 4
Renate Sommer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ħa wkoll nota serja dwar il-każijiet 
'revolving door' (it-tibdil ta’ persunal bejn 
l-istituzzjonijiet u l-industriji) u l-ħtieġa li 
jkunu stabbiliti u implimentati miżuri 
rispettivi biex jiġu evitati tali inċidenti li 
jnaqqsu l-kredibilità tal-Awtorità; huwa 
konvint li tali azzjonijiet għandhom jiġu 
akkumpanjati minn sett ta’ konsegwenzi li 
jiġu infurzati meta dawk ir-regoli ma 

3. Jinnota l-ħtieġa li jkunu implimentati 
miżuri li jippreservaw il-kredibilità tal-
Awtorità;
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jiġux rispettati;

Or. de

Emenda 5
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ħa wkoll nota serja dwar il-każijiet
'revolving door' (it-tibdil ta’ persunal bejn 
l-istituzzjonijiet u l-industriji) u l-ħtieġa li 
jkunu stabbiliti u implimentati miżuri 
rispettivi biex jiġu evitati tali inċidenti li 
jnaqqsu l-kredibilità tal-Awtorità; huwa 
konvint li tali azzjonijiet għandhom jiġu 
akkumpanjati minn sett ta’ konsegwenzi li 
jiġu infurzati meta dawk ir-regoli ma jiġux 
rispettati;

3. Innota bi tħassib serju l-każijiet 
'revolving door' (it-tibdil ta’ persunal bejn 
l-istituzzjonijiet u l-industriji) u l-ħtieġa li 
jkunu stabbiliti u implimentati miżuri 
rispettivi b’urġenza biex jiġu evitati tali 
inċidenti li jnaqqsu l-kredibilità tal-
Awtorità; huwa konvint li tali azzjonijiet 
għandhom jiġu akkumpanjati minn sett ta’ 
konsegwenzi li jiġu infurzati meta dawk ir-
regoli ma jiġux rispettati;

Or. en

Emenda 6
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ħa wkoll nota serja dwar il-każijiet 
'revolving door' (it-tibdil ta’ persunal bejn 
l-istituzzjonijiet u l-industriji) u l-ħtieġa li 
jkunu stabbiliti u implimentati miżuri 
rispettivi biex jiġu evitati tali inċidenti li 
jnaqqsu l-kredibilità tal-Awtorità; huwa 
konvint li tali azzjonijiet għandhom jiġu 
akkumpanjati minn sett ta’ konsegwenzi li 
jiġu infurzati meta dawk ir-regoli ma jiġux 
rispettati; 

3. Ħa wkoll nota serja dwar il-każijiet 
'revolving door' (it-tibdil ta’ persunal bejn 
l-istituzzjonijiet u l-industriji) u l-ħtieġa li 
jkunu stabbiliti u implimentati miżuri 
rispettivi biex jiġu evitati tali inċidenti li 
jnaqqsu l-kredibilità tal-Awtorità; huwa 
konvint li tali azzjonijiet għandhom jiġu 
akkumpanjati minn sett ta’ konsegwenzi li 
jiġu infurzati meta dawk ir-regoli ma jiġux 
rispettati; ifakkar li l-Ombudsman 
Ewropew ikkunsidra li l-Awtorità ma 



PE494.706v01-00 6/12 AM\911451MT.doc

MT

mmaniġġjatx b’mod korrett kunflitt ta’ 
interess potenzjali marbut mal-fatt li fl-
2008 l-Kap tal-Unità responsabbli għall-
“Organiżmi Modifikati Ġenetikament” ġie 
impjegat ma' kumpanija speċjalizzata fil-
bijoteknoloġiji anqas minn xahrejn wara 
li telaq mill-Awtorità, mingħajr ma kien 
hemm perjodu ta' tranżizzjoni, u li l-
Parlament u l-Ombudsman 
konsegwentement talbu l-Awtorità ttejjeb 
il-mod kif tapplika r-regoli u l-proċeduri 
tagħha biex fil-ġejjieni jiġu evitati każijiet 
ta’ ‘revolving door’;  

Or. fr

Emenda 7
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Awtorità għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
sorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġislatur 
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi 
billi jibdlu r-regoli u r-regolamenti eżistenti 
sabiex jeliminaw il-lakuni possibbli;

5. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Awtorità għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
sorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġislatur 
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi, bi 
prijorità, billi jibdlu r-regoli u r-
regolamenti eżistenti sabiex jeliminaw il-
lakuni possibbli;

Or. en

Emenda 8
Corinne Lepage
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Awtorità għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
sorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġislatur 
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi 
billi jibdlu r-regoli u r-regolamenti eżistenti 
sabiex jeliminaw il-lakuni possibbli; 

5. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Awtorità għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
akkompanjat bi skeda ta’ żmien preċiża 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
sorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġislatur 
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi 
billi jibdlu r-regoli u r-regolamenti eżistenti 
sabiex jeliminaw il-lakuni possibbli; 

Or. fr

Emenda 9
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jieħu nota attenta tal-politiki, ir-regoli, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-
azzjonijiet kollha li ġew stipulati sa mill-
2007 biex ikun evitat u mitigat il-Kunflitt 
ta’ Interessi fost l-esperti xjentifiċi u l-
persunal; huwa determinat li jissorvelja l-
effett ta’ dawn l-azzjonijiet; se jibqa’ 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv għal 
skambju ta’ opinjonijiet fuq bażi regolari, 
biex jippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni, anki permezz ta’ persuna ta’ 
kuntatt maħtur minn fost il-membri tiegħu 
u billi jżur l-Aġenzija kull sentejn;  ifakkar 
li l-aħħar żjara kienet saret f’Mejju 2012; 

6. Jinnota b’attenzjoni l-politiki, ir-regoli, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-
azzjonijiet kollha li ġew stipulati sa mill-
2011 biex ikun evitat il-Kunflitt ta’ 
Interessi fost l-esperti xjentifiċi u l-
persunal; huwa determinat li jissorvelja l-
effett ta’ dawn l-azzjonijiet; se jibqa’ 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv għal 
skambju ta’ opinjonijiet fuq bażi regolari, 
biex jippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni, anki permezz ta’ persuna ta’ 
kuntatt maħtur minn fost il-membri tiegħu 
u billi jżur l-Aġenzija kull sentejn;  ifakkar 
li l-aħħar żjara kienet saret f’Mejju 2012; 

Or. fr
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Emenda 10
Esther de Lange

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jieħu nota attenta tal-politiki, ir-regoli, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-
azzjonijiet kollha li ġew stipulati sa mill-
2007 biex ikun evitat u mitigat il-Kunflitt 
ta’ Interessi fost l-esperti xjentifiċi u l-
persunal; huwa determinat li jissorvelja l-
effett ta’ dawn l-azzjonijiet; se jibqa’ 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv għal 
skambju ta’ opinjonijiet fuq bażi regolari, 
biex jippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni, anki permezz ta’ persuna ta’ 
kuntatt maħtur minn fost il-membri tiegħu 
u billi jżur l-Aġenzija kull sentejn; ifakkar 
li l-aħħar żjara kienet saret f’Mejju 2012;

6. Jinnota b’attenzjoni l-politiki, ir-regoli, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-
azzjonijiet kollha li ġew stipulati sa mill-
2007 biex ikun evitat u mitigat il-Kunflitt 
ta’ Interessi fost l-esperti xjentifiċi u l-
persunal; jilqa’ f’dan ir-rigward il-kodiċi 
ta’ kondotta tal-Bord Maniġerjali tal-
EFSA u l-approċċ attiv tagħhom fir-
rieżami tad-dikjarazzjonijiet ta’ interess 
tagħhom, u r-regoli ġodda għall-analiżi 
bir-reqqa għall-kunflitti ta’ interess fis-
seħħ minn Lulju 2012, li ntużaw 
proattivament fit-tiġdid tal-panels 
xjentifiċi; huwa determinat li jissorvelja l-
effett ta’ dawn l-azzjonijiet; se jibqa’ 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv għal 
skambju ta’ opinjonijiet fuq bażi regolari, 
biex jippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni, anki permezz ta’ persuna ta’ 
kuntatt maħtur minn fost il-membri tiegħu 
u billi jżur l-Aġenzija kull sentejn; ifakkar 
li l-aħħar żjara kienet saret f’Mejju 2012;

Or. en

Emenda 11
Renate Sommer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jieħu nota attenta tal-politiki, ir-regoli, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-
azzjonijiet kollha li ġew stipulati sa mill-

6. Jinnota b’attenzjoni l-politiki, ir-regoli, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-
azzjonijiet kollha li ġew stipulati sa mill-
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2007 biex ikun evitat u mitigat il-Kunflitt 
ta’ Interessi fost l-esperti xjentifiċi u l-
persunal; huwa determinat li jissorvelja l-
effett ta’ dawn l-azzjonijiet; se jibqa’ 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv għal 
skambju ta’ opinjonijiet fuq bażi regolari, 
biex jippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni, anki permezz ta’ persuna ta’ 
kuntatt maħtur minn fost il-membri tiegħu 
u billi jżur l-Aġenzija kull sentejn; ifakkar 
li l-aħħar żjara kienet saret f’Mejju 2012;

2007 biex ikun evitat u mitigat il-Kunflitt 
ta’ Interessi fost l-esperti xjentifiċi u l-
persunal; jilqa’ b’mod partikolari d-
direttivi l-ġodda għall-indipendenza u l-
proċeduri xjentifiċi għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet;   huwa determinat li 
jissorvelja l-effett ta’ dawn l-azzjonijiet; se 
jibqa’ jistieden lid-Direttur Eżekuttiv għal 
skambju ta’ opinjonijiet fuq bażi regolari, 
biex jippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni, anki permezz ta’ persuna ta’ 
kuntatt maħtur minn fost il-membri tiegħu 
u billi jżur l-Aġenzija kull sentejn; ifakkar 
li l-aħħar żjara kienet saret f’Mejju 2012;

Or. de

Emenda 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jinsab infurmat dwar il-korrispondenza 
dettaljata bejn il-livell amministrattiv tal-
EFSA u r-rapporteur tal-CONT qabel u 
wara d-deċiżjoni plenarja għall-
posponiment tal-għoti tal-kwittanza.

7. Jinsab infurmat dwar il-korrispondenza 
dettaljata bejn il-livell amministrattiv tal-
EFSA u r-rapporteur tal-CONT kemm 
qabel u wara d-deċiżjoni plenarja biex tiġi 
posposta d-deċiżjoni biex tingħata 
kwittanza.

Or. en

Emenda 13
Renate Sommer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Itenni li l-Qorti tal-Awdituri 
kkummentat fir-rapport speċjali tagħha 

8. Itenni li l-Qorti tal-Awdituri, fir-rapport 
speċjali tagħha dwar ir-rieżami tad-
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dwar ir-rieżami tad-Dikjarazzjonijiet tal-
Interessi tal-Membri tal-Bord Maniġerjali u 
l-proċeduri ta’ reklutaġġ, iżda fl-istess ħin
ikkunsidrat il-kontijiet tal-Awtorità tal-
2010 bħala affidabbli, legali u regolari;

Dikjarazzjonijiet tal-Interessi tal-Membri 
tal-Bord Maniġerjali u l-proċeduri ta’ 
reklutaġġ, ikkunsidrat il-kontijiet tal-
Awtorità tal-2010 bħala affidabbli, legali u 
regolari;

Or. de

Emenda 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jilqa’, b’mod 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 ġew indirizzati u 
implimentati ċerti elementi ta’ importanza 
għall-kwittanza; jemmen li l-pjan 
direzzjonali dwar is-segwitu tal-Approċċ 
Komuni se jikkunsidra, kif xieraq, dawn il-
kwestjonijiet;

9. Jilqa’, b’mod 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 ġew indirizzati u 
implimentati ċerti elementi ta’ importanza 
għall-kwittanza; jenfasizza li l-pjan 
direzzjonali dwar is-segwitu tal-Approċċ 
Komuni għandu jikkunsidra b’mod dovut
dawn il-kwestjonijiet;

Or. en

Emenda 15
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jemmen, madankollu, li d-deċiżjoni 
tal-kwittanza għall-Awtorità ma tistax 
tkun ibbażata fuq ir-rekwiżiti addizzjonali, 
e.ż. il-linji gwida tal-OECD, meta l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti la 
tkun ġiet mitluba uffiċjalment minn 
leġislatur tal-UE u lanqas permezz ta’ 

imħassar
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arranġamenti speċifiċi fi ħdan l-Aġenziji 
waqt il-proċedura ta’ kwittanza rispettiva; 
jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jeżaminaw jekk ikunx rakkomandabbli li 
jinkorporaw linji gwida addizzjonali u 
jimpenjaw ruħhom għalihom, f’qafas 
komuni li huwa possibbli għall-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha; 

Or. fr

Emenda 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jemmen, madankollu, li d-deċiżjoni tal-
kwittanza għall-Awtorità ma tistax tkun 
ibbażata fuq ir-rekwiżiti addizzjonali, e.ż. 
il-linji gwida tal-OECD, meta l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti la 
tkun ġiet mitluba uffiċjalment minn 
leġislatur tal-UE u lanqas permezz ta’ 
arranġamenti speċifiċi fi ħdan l-Aġenziji 
waqt il-proċedura ta’ kwittanza rispettiva; 
jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jeżaminaw jekk ikunx rakkomandabbli li
jinkorporaw linji gwida addizzjonali u 
jimpenjaw ruħhom għalihom, f’qafas
komuni li huwa possibbli għall-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha;

10. Jemmen, madankollu, li d-deċiżjoni tal-
kwittanza għall-Awtorità għandha tkun 
ibbażata fuq linji gwida tal-OECD biex 
jiġu żgurati standards ta’ kontabilità, ta’ 
verifika u ta’ żvelar finanzjarju ta’ 
kwalità għolja u rikonoxxuti 
internazzjonalment; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej jinkorporaw linji 
gwida tal-OECD u jimpenjaw ruħhom 
għall-introduzzjoni tagħhom, fi ħdan 
qafas komuni ta’ ħidma għall-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha;

Or. en

Emenda 17
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jemmen, madankollu, li d-deċiżjoni tal-
kwittanza għall-Awtorità ma tistax tkun 
ibbażata fuq ir-rekwiżiti addizzjonali, e.ż. 
il-linji gwida tal-OECD, meta l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti la 
tkun ġiet mitluba uffiċjalment minn 
leġislatur tal-UE u lanqas permezz ta’ 
arranġamenti speċifiċi fi ħdan l-Aġenziji 
waqt il-proċedura ta’ kwittanza rispettiva; 
jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jeżaminaw jekk ikunx rakkomandabbli li 
jinkorporaw linji gwida addizzjonali u 
jimpenjaw ruħhom għalihom, f’qafas 
komuni li huwa possibbli għall-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha;

10. Jemmen, madankollu, li d-deċiżjoni tal-
kwittanza għall-Awtorità ma tistax tkun 
ibbażata fuq ir-rekwiżiti addizzjonali, e.ż. 
il-linji gwida tal-OECD, meta l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti la 
tkun ġiet mitluba uffiċjalment minn 
leġislatur tal-UE u lanqas permezz ta’
arranġamenti speċifiċi fi ħdan l-Aġenziji 
waqt il-proċedura ta’ kwittanza rispettiva; 
jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jeżaminaw, bi prijorità, jekk ikunx 
rakkomandabbli li jinkorporaw linji gwida 
addizzjonali u jimpenjaw ruħhom 
għalihom, f’qafas komuni li huwa possibbli 
għall-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej 
kollha;

Or. en

Emenda 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Huwa tal-fehma, għalhekk, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni disponibbli, li d-Direttur 
Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel jista' jingħata l-kwittanza 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2010.

11. Huwa tal-fehma, fuq il-bażi tal-
informazzjoni disponibbli, li d-Direttur 
Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel ma għandux jingħata l-
kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 
2010.

Or. en


