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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li l-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima għall-2009 kienu affidabbli u li t-tranżazzjonjiet sottostanti, meħuda bħala 
entità sħiħa, kienu legali u regolari;

2. Jinnota li l-Aġenzija rċeviet EUR 16 060 000 f'approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-
ħlasijiet mill-baġit tal-UE tal-2009;

3. Jiddispjaċih li l-Aġenzija għal darb’oħra naqqset milli tindirizza l-problema tal-
approprijazzjonijiet immexxija 'l quddiem minn sena għall-oħra; iqis li t-trasferiment ta’ 
41% tat-Titolu II (il-proprjetà, l-ipproċessar tad-dejta u spejjeż amministrattivi oħrajn) u 
ta’ 61% tat-Titolu III (nefqa operattiva) bħala sinjal ta’ ksur serju tal-prinċipju baġitarju ta' 
annwalità; hu dispjaċut li t-tweġiba tal-Aġenzija sempliċement tirriafferma l-problema;

4. Jinsab imħasseb li l-Qorti reġgħet enfasizzat il-kanċellazzjoni u d-dewmien fil-proċeduri 
ta’ akkwist pubbliku, id-dewmien ripetut fit-twettiq tal-ħlasijiet u l-bidliet sinifikanti 
magħmula lill-programm ta’ ħidma annwali tul is-sena; jikkunsidra t-tweġiba tal-Aġenzija 
dwar dawn il-punti bħala vaga u mhux adegwata; 

5. Jinnota li n-nuqqas ta’ sistema ċentralizzata għar-reġistrazzjoni tal-irċevuti milqugħa 
kkontribwit b’mod sinifikanti għad-dewmien fil-proċess ta’ ħlasijiet; jilqa’ l-impenn tal-
Aġenzija għall-implimentazzjoni ta’ reġistrazzjoni ċentrali sa mill-1 ta’ Settembru 2010;

6. Jiddispjaċih li n-nuqqasijieit fil-ġestjoni tal-inventorju ta’ assi fissi identifikat mill-Qorti, 
iżda jinnota l-garanzija tal-Aġenzija li dan ser jiġi rranġat fil-kontijiet tal-2010;  iqis in-
nuqqas ta’ ċertezza dwar il-lokalità ta’ assi fissi bħala eżempju ieħor ċar tal-problemi u 
tal-ispejjeż addizzjonali mill-użu ta’ żewġ siti;

7. Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta’ konformità mar-Regolamenti tal-Persunal fir-regoli ta’ 
implimentazzjoni tagħhom meta b’mod retroattiv jiġi mmodifikat il-post tal-oriġini ta’ 
tliet membri tal-persunal; jistieden lill-Aġenzija tirkupra kull ħlas mhux ġustifikat;

8. Jipproponi, minkejja dan, li l-Parlament jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-
Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena 
finanzjarja 2009.


