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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 44335 000 miljun f’approprjazzjonijiet għall-impenji u 
EUR 48 300 000 miljun f’approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet mill-baġit tal-UE tal-2009;

3. Jiddispjaċih li, bħal ma ġara fl-2008, il-proċeduri biex jiġi stabbilit il-baġit ma kinux 
rigorużi biżżejjed, u dan wassal għal għadd kbir ta’ trasferimenti baġitarji u livell għoli ta’ 
kanċellazzjoni ta’ approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet, ħaġa li turi nuqqasijiet fl-ippjanar u 
fil-monitoraġġ, flimkien ma’ nuqqas ta’ rispett tal-prinċipju ta’ annwalità baġitarja;

4. Jinnota l-impenn tal-Aġenzija għat-titjib tal-ippjanar u tal-monitoraġġ sabiex jitnaqqsu n-
numru ta' trasferimenti; jesprimi tħassib ukoll dwar il-proporzjon għoli ta’ proċeduri ta’ 
akkwist pubbliku b’negozjati li kellhom jiġu rrappurtati lill-Awtorità Baġitarja; jinnota li 
l-Aġenzija tikkunsidra r-rappurtaġġ ta’ proċeduri tal-akkwist pubbliku tagħha bħala 
konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju;

5. Jilqa’ l-adozzjoni mill-Aġenzija ta’ strateġija ta’ ħames snin peress illi din twieġeb għal 
rimarki magħmula fir-rapport preċedenti tal-Qorti tal-Awdituri li kien ikkonfermat fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-5 ta’ Mejju 20101; jistieden lill-Aġenzija tkompi l-iżvilupp 
ta’ Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin;

6. Jesprimi tħassib dwar ir-riżultati tal-verifika tal-proċeduri ta’ reklutaġġ; jinnota l-garanzija 
tal-Aġenzija dwar l-aġġornament tal-proċeduri; iqis, li fi żmien li fih il-Kummissjoni 
pproponiet l-assenjazzjoni ta’ ħidmiet ġodda lill-Aġenzija, hu essenzjali li r-reklutaġġ 
jitwettaq fuq bażi trasparenti u non-diskriminatorja; 

7. Jipporoponi li l-Parlament jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurtà Marittima għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena 
finanzjarja 2009.
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