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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li fl-2012, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kellha riżorsi diponibbli li 
ammontaw għal EUR 222,489 000 li minnhom EUR 28,966 000 kienu kontribuzzjonijiet 
baġitarji tal-UE; jinsab sodisfatt li 575 post ta' xogħol minn 590 post disponibbli ġew 
okkupati u jinnota li sal-aħħar tal-2012 kienu impjegati 160 aġent kuntrattwali u esperti 
nazzjonali sekondati, 17 anqas mill-2011;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tiddikjara t-tranżazzjonijiet, li 
fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena 
finanzjarja 2012, bħala legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

3. Jirrikonoxxi t-tliet kummenti li saru mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri li jiffokaw fuq l-
affidabbiltà tal-kontijiet, dwar il-legalità u r-regolarità tat-rranżazzjonijiet u dwar il-ġestjoni 
baġitarja; jirrikonoxxi t-tweġiba tal-Aġenzija; jikkunsidra l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-
Aġenzija dwar l-introduzzjoni tas-sistema tal-kontabilità SAP biex id-dħul għat-tipi kollha ta' 
applikazzjoni ta’ tariffi jiġu determinati b'aktar preċiżjoni kif ukoll l-informazzjoni dwar il-
validazzjoni tas-sistema ta' kontabilità tagħha għal assi intanġibbli bħala suffiċenti ; iħoss li 
għandu jinnota li d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tad-19 ta' Novembru dwar il-
metodu tas-salarji għall-2011 għandha wkoll konsegwenzi għall-pagamenti fir-rigward tal-
korrezzjoni tal-koeffiċjent kif ukoll għall-applikabbiltà tar-rata tal-kambju minn EUR għal 
GBP billi l-pakkett tal-aġġustament tas-salarju jinkludi dawn iż-żewġ kwistjonijiet ukoll; 
jistieden lill-Aġenzija, biex f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, issib soluzzjoni fl-
interess tal-impjegati u f'konformità mar-regoli; jistaqsi għalfejn fis-snin ta' qabel il-Qorti ma 
kkumentatx dwar il-kwistjoni tat-tariffi li għandhom jitħallsu lill-iskejjel u jappoġġa l-
Aġenzija fir-rigward tal-pagament għall-miżati tal-iskejjel fin-nuqqas ta' Skola Ewropea;  ħa 
nota tal-ammont imnaqqas ta' riporti għall-2013 meta mqabbel mal-2010 u l-2011; konxju li r-
riport huwa parzjalment marbut mal-proġett tal-bini l-ġdid; ifakkar lill-Aġenzija madankollu 
dwar il-prinċipju ta' annwalità tal-baġit; 

4. Itenni r-rwol importanti tal-Aġenzija fil-protezzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa 
pubblika u tal-annimali billi tevalwa u tissorvelja l-mediċini għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju; jilqa' b'sodisfazzjon il-politika dwar l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess, 
aġġornata l-aħħar u mħaddna mill-Bord ta' Tmexxija f'Marzu 2012;

5. Jirrakkomanda, fuq il-bażi tal-fatti disponibbli, li d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini jingħata kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Aġenzija għas-sena finanzjarja 2012.


