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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' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li l-kontijiet tas-SESAR għall-2009 
huma affidabbli u t-tranżazzjonjiet sottostanti, jekk jitqiesu komplessivament, huma legali 
u regolari;

2. Jinnota li l-Impriża Konġunta rċeviet EUR 55 miljun f'approprjazzjonijiet għall-impenji u 
EUR 27 689 788 f'approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet mill-baġit tal-Unjoni Ewropea għall-
2009;

3. Jirrikonoxxi li l-Impriża Konġunta għadha fil-perjodu tal-bidu meta jitqies li r-
Regolament tal-Kunsill1 il-ġdid, li jimmodifika l-att bażiku tal-SJU, kien adottat biss fis-
16 ta’ Diċembru 2008; jikkunsidra wkoll, li peress li din hi sħubija pubblika-privata, l-
Impriża Konġunta tħabbat wiċċha ma’ sfidi differenti minn dawk tat-tliet Aġenziji tat-
trasport;

4. Jinnota li d-depożiti tal-bank tal-aħħar tas-sena li jammontaw għal EUR 86 000 000 
jirrappreżenta ksur tal-prinċipju ta’ annwalità baġitarju;

5. Jilqa’ s-sejbiet tal-Qorti li ttieħdu passi importanti fl-2009 għall-ħolqien ta' sistemi ta' 
kontroll iżda jesprimi tħassib li għodda integrata għall-ġestjoni tal-informazzjoni 
finanzjarja, baġitarja u operattiva kienet għadha ma daħlitx fis-seħħ sal-aħħar tas-sena;
jinnota t-tweġiba tal-Aġenzija li s-sistemi finanzjarji kienu daħlu fis-seħħ sa’ Mejju 2010;

6. Jiddispjaċih mill-bosta każijiet, kif identifikati mill-Qorti, fejn il-kontrolli interni ma 
kinux joperaw b’mod korrett;

7. Hu mħasseb li sistema ta’ ġestjoni integrata, tippermetti l-allokazzjoni ta' spejjeż għal 
pakketti ta' xogħol speċifiċi u l-identifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament tal-ispejjeż 
operattivi, kienu għadhom ma daħlux fit-test sa Diċembru 2009;

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

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1361/2008 tas-16 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 
219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp ta' sistema Ewropea għall-ġestjoni tat-traffiku 
tal-ajru (SESAR) (ĠU L 352, 31.12.2008, p. 12).’


