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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jissottolinja l-importanza tal-kompiti tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd u 
jilqa’ l-prestazzjoni effiċjenti u effettiva tagħha, li l-Kumitat għas-Sajd seta’ josserva 
waqt iż-żjara tiegħu f’Ġunju 2010 u li se jerġa’ jispezzjona fiż-żjara tiegħu tal-2012;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-konferma tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali, li juru 
baġit li jammonta għal EUR 11 000 000, jippreżentaw b'mod ġust il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Aġenzija fid-data tal-31 ta' Diċembru 2010 u r-riżultati tal-operazzjonijiet 
tagħha u l-flussi tal-kontanti tagħha għas-sena li ntemment dakinhar, f'konformità mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju tagħha;

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-fatt li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarat li t-
tranżazzjonijiet sottostanti għall-kontijiet annwali tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2010, fir-rispetti materjali kollha, huma legali u regolari;

4. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tas-Sistema ta’ 
Verifika Interna huma indirizzati u trattati b’mod adegwat; jinnota b’sodisfazzjon li l-
Kapaċità tal-Awditjar Intern hija maqsuma, b’mod effiċjenti fir-rigward tal-ispejjeż, mal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, u li dan jista’ jservi bħala eżempju tal-aħjar 
prattika għal aġenziji oħra;

5. Madankollu, jitlob lill-Qorti tal-Awdituri tkompli teżamina bir-reqqa l-proċeduri ta’ 
reklutaġġ u ta’ akkwist tal-Aġenzija; f’dan ir-rigward, jiġbed l-attenzjoni tal-Aġenzija 
lejn l-osservazzjonijiet tiegħu fil-paragrafi 5 sa 10 (rigward “nuqqasijiet fi proċeduri ta’ 
akkwist” għal bosta aġenziji) u 12 sa 14 (rigward “proċeduri ta’ reklutaġġ”) tar-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2011 dwar il-kwittanza tal-2009: rendiment, ġestjoni 
finanzjarja u kontroll tal-Aġenziji tal-UE1;

6. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-
sena finanzjarja 2010.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 29.2.2012

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0163.
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