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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
għas-sena finanzjarja 2012
(C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
għas-sena finanzjarja 2012,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2012, flimkien mat-tweġibiet tal-
Aġenzija1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk 
Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent4, u b'mod partikolari l-
Artikolu 13 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Diċembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej5,

– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta’ Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta’ qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

1 ĠU C 365, 13.12.2013, p. 106.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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tal-Kunsill1, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0235/2014), 

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2012;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li 
jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

1 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 
2012
(C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
għas-sena finanzjarja 2012,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2012, flimkien mat-tweġibiet tal-
Aġenzija1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk 
Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent4, u b'mod partikolari l-
Artikolu 13 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Diċembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej5, 

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta’ Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta’ qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

1 ĠU C 365, 13.12.2013, p. 106.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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tal-Kunsill1, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0235/2014), 

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena 
finanzjarja 2012;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li 
jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

1 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 
2012
(C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
għas-sena finanzjarja 2012,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2012, flimkien mat-tweġibiet tal-
Aġenzija1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk 
Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent4, u b'mod partikolari l-
Artikolu 13 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Diċembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej5,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta’ Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta’ qafas għall-korpi msemmija fl-

1 ĠU C 365, 13.12.2013, p. 106.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet u r-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza preċedenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0235/2014), 

A. billi, skont ir-rapportifinanzjarji tagħha, il-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ("l-
Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2012 kien ta' EUR 41 700 000, u dan jirrappreżenta 
żieda ta' 1,25 % meta mqabbel mal-2011,

B. billi skont ir-rapportifinanzjarji tagħha, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-baġit tal-
Aġenzija għall-2012 kienet tammonta għal EUR 35 363 354,85, u dan jirrappreżenta 
tnaqqis ta' 0,23 % meta mqabbel mal-2011,

C. billi l-Qorti tal-Awdituri stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet 
annwali tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2012 huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet 
sottostanti huma legali u regolari,

1. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija lestiet l-azzjonijiet kollha li rriżultaw mill-kummenti preċedenti 
magħmula mill-Qorti tal-Awdituri; 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

2. Jinnota li l-isforzi għall-monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzjarja 2012 irriżultaw 
f'rata ta' implimentazzjoni baġitarja ta' 99,19 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-
approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 89,41 %;

3. Jenfasizza li l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-baġit tal-Aġenzija għall-2012 
tirrappreżenta 0,026 % tal-baġit globali tal-Unjoni;

4. Jiddispjaċih li, għas-sena 2012, l-ispejjeż għall-missjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv tal-
Aġenzija kienu notevolment ogħla minn dawk tad-diretturi eżekuttivi tal-aġenziji l-oħra; 
jappella lill-Aġenzija biex tipprovdi spjegazzjoni ulterjuri għal din is-sitwazzjoni lill-
awtorità tal-kwittanza fil-qafas tas-segwitu għall-kwittanza għall-2012;

Impenji u riporti

5. Jirrikonoxxi li l-eżerċizzju ta' awditjar annwali tal-Qorti tal-Awdituri ma sab l-ebda 
kwistjoni notevoli fir-rigward tal-livell ta' riporti fl-2012; ifaħħar lill-Aġenzija talli mxiet 
mal-prinċipju tal-annwalità u għall-eżekuzzjoni puntwali tal-baġit tagħha;

1 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
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Trasferimenti

6. Jinnota b'sodisfazzjon li, skont ir-rapport annwali tal-attività, kif ukoll skont ir-riżultati 
tal-eżerċizzju ta' awditjar li għamlet il-Qorti tal-Awdituri, il-livell u n-natura tat-
trasferimenti fl-2012 baqgħu fil-limiti tar-regoli finanzjarji; ifaħħar lill-Aġenzija għall-
ippjanar baġitarju tajjeb tagħha;

Proċeduri ta' akkwist u reklutaġġ

7. Jinnota li, għas-sena 2012, la t-tranżazzjonijiet li ttieħed kampjun tagħhom u lanqas is-
sejbiet l-oħra tal-eżerċizzju ta' awditjar ma wasslu għal xi kumment dwar il-proċeduri ta' 
akkwist tal-Aġenzija fir-rapport tal-awditjar annwali tal-Qorti tal-Awdituri;

8. Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri ma għamlet l-ebda kumment fir-rapport tal-awditjar 
annwali tagħha għall-2012 fir-rigward tal-proċeduri ta' reklutaġġ tal-Aġenzija;

9. Jinnota li, sa tmiem l-2012, imtlew 131 pożizzjoni minn 136 u ġew impjegati 86 aġent 
kuntrattwali u espert nazzjonali sekondat mill-Aġenzija; jilqa' r-rata mtejba ta' 
okkupazzjoni tal-Aġenzija meta mqabbla mal-2011;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u t-trasparenza

10. Jirrikonoxxi li l-Aġenzija ser twettaq valutazzjoni biex tidentifika l-grad ta' esponiment 
tagħha bil-ħsieb li ssaħħaħ jew tissupplimenta l-politika tagħha dwar il-ġestjoni u l-
prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess, bil-għan li tivvaluta l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u r-rappurtar tagħha matul l-ewwel trimestru tal-2014 abbażi tal-Linji Gwida 
tal-Kummissjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Ġestjoni tal-Kunflitti ta' Interess fl-Aġenziji 
Deċentralizzati tal-UE; jappella lill-Aġenzija biex tinforma lill-awtorità tal-kwittanza 
dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni ladarba jkunu disponibbli;

11. Josserva li s-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri tal-Bord ta' Mmaniġġjar, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku, id-Direttur Eżekuttiv u l-maniġment superjuri mhumiex 
disponibbli għall-pubbliku; jappella lill-Aġenzija biex tirrimedja din is-sitwazzjoni kemm 
jista' jkun malajr;

12. Jinnota li l-Aġenzija rrevediet il-politika tagħha sabiex tittratta kunflitti ta' interess 
potenzjali; jinnota li dettalji rispettivi huma parti mill-obbligi tal-uffiċjali tal-Aġenzija u 
aġenti oħra skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet għall-Impjieg, u li din l-
informazzjoni ġiet preżentata b'mod trasparenti fuq il-websajt tal-Aġenzija; jinnota, barra 
minn hekk, li minbarra l-iffirmar ta' dikjarazzjoni ta' impenn fil-bidu tal-mandat għall-
membri tal-kumitat xjentifiku, huwa wkoll meħtieġ li dawn jiffirmaw dikjarazzjoni 
annwali dwar kunflitti ta' interess;

Kontrolli interni

13. Jinnota bi tħassib li, fl-2012, l-Aġenzija tat għotjiet taħt tliet programmi ta' għotjiet 
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ewlenin lil konsorzji li jikkonsistu f'istituzzjonijiet u korpi ambjentali fl-Ewropa, 
organizzazzjonijiet tan-NU u organizzazzjonijiet ambjentali nazzjonali; josserva li n-
nefqa totali għall-għotjiet fl-2012 kienet tammonta għal EUR 11 900 000, u 
tirrappreżenta 27 % min-nefqa operattiva totali; jinnota li, waqt li l-verifiki ex ante tal-
Aġenzija qabel ir-rimborż tal-ispejjeż iddikjarati mill-benefiċjarji jikkonsistu f'analiżi 
dokumentarja tad-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż, normalment ma tikseb l-ebda dokument 
mill-benefiċjarji biex tissostanzja l-eliġibilità u l-preċiżjoni tal-ispejjeż tal-persunal 
iddikjarati, li jirrappreżentaw il-parti prinċipali tal-ispejjeż; 

14. Jiddispjaċih li l-kontrolli eżistenti jipprovdu biss assigurazzjonijiet limitati għad-
diriġenza tal-Aġenzija rigward l-eliġibilità u l-preċiżjoni tal-ispejjeż iddikjarati mill-
benefiċjarji; jemmen li verifika aleatorja tad-dokumenti ta' appoġġ għall-ispejjeż tal-
persunal u kopertura ogħla tal-benefiċjarja permezz ta' verifiki fuq il-post jistgħu jżidu l-
assigurazzjonijiet b'mod konsiderevoli; jappella lill-Aġenzija biex tieħu passi f'dik id-
direzzjoni u tirrapporta lill-awtorità tal-kwittanza rigward il-progress tagħha;

Prestazzjoni

15. Jitlob li l-Aġenzija tikkomunika r-riżultati u l-impatt li l-ħidma tagħha għandha fuq iċ-
ċittadini Ewropej b'mod aċċessibbli, prinċipalment permezz tal-websajt tagħha;

16. Jirreferi, fir-rigward tal-osservazzjonijiet l-oħrajn li jakkumpanjaw id-Deċiżjoni tiegħu 
dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... 20141 
dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2014).
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-kwittanza b’rabta mal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent  għas-sena finanzjarja 2012
(2013/2212(DEC))

Rapporteur għal opinjoni: Jutta Haug

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, ammont ta' EUR 41 695 704 kien disponibbli lill-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent li minnhom, EUR 36 309 240 saru disponibbli permezz tal-baġit ġenerali 
tal-UE; jixtieq jisħaq fuq il-fatt li dan l-ammont jirrappreżenta 0.026 % mill-baġit 
ġenerali tal-UE; jieħu nota li mtlew 131 kariga minn 136 sal-aħħar tal-2012 u li kienu 
impjegati 86 aġent kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati mill-Awtorità; jilqa' t-titjib 
tar-rata ta' impjieg meta mqabbla mal-2011; 

2. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri tħabbar it-tranżazzjonijiet li jaqgħu taħt il-kontijiet 
annwali tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2012 bħala legali u 
regolari fl-aspetti materjali kollha; 

3. Jirrikonoxxi l-kumment dwar il-kontrolli interni li sar mill-Qorti tal-Awdituri; fl-istess 
waqt, huwa konxju tar-risposta tal-Aġenzija; ħa nota bir-reqqa, li l-Aġenzija fasslet pjan 
ta' azzjoni sabiex tiżgura aċċertament raġonevoli dwar dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż; jilqa' 
wkoll id-deċiżjoni sabiex jiżdied l-għadd ta' verifiki fuq il-post sabiex tiġi żgurata l-aħjar 
ġestjoni fir-rigward tal-eliġibbiltà u l-preċiżjoni tal-ispejjeż;

4. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija wettqet l-azzjonijiet kollha li ġejjin minn kummenti preċedenti li 
saru mill-Qorti;
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5. Jagħti l-parir li jiġi esplorat jekk id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għandhiex tkun ibbażata 
fuq il-linji gwida tal-OECD biex jiġu żgurati standards ta’ kontabilità, ta’ awditjar u ta’ 
żvelar finanzjarju ta’ kwalità għolja u rikonoxxuti internazzjonalment; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej jinkorporaw u jimpenjaw ruħhom biex jintroduċu l-linji gwida 
tal-OECD f'qafas komuni għall-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha jekk il-
valutazzjoni tirrakkomanda dan;

6. Huwa sodisfatt li l-Aġenzija rrevediet il-politika tagħha sabiex tittratta kunflitt ta' interess 
potenzjali; innota li dettalji rispettivi huma parti mill-obbligi tal-uffiċjali tal-Aġenzija u 
aġenti oħra skont ir-regolamenti tal-persunal u l-kundizzjonijiet għall-impjieg, u li din l-
informazzjoni ġiet preżentata b'mod trasparenti fuq il-webpage tal-Aġenzija; innota wkoll 
li membru tal-kumitat xjentifiku, minbarra li jrid jiffirma dikjarazzjoni ta' impenn fil-bidu 
tat-terminu tiegħu, irid jiffirma wkoll dikjarazzjoni annwali dwar kunflitti ta' interess;

7. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti disponibbli, li tista' tingħata kwittanza lid-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2012.
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