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Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament 
2015/2012(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Huwa tal-fehma li l-Parlament imissu 
jkun ta' eŜempju, billi jagħmel sforzi 
partikolari fir-rigward tad-daqs tal-baāit 
tiegħu u l-livell ta' Ŝieda fin-nefqa meta 
mqabbla ma' dik tal-2015; jisħaq fuq il-fatt 
li l-baāit 2016 għandu jiāi stabbilit fuq baŜi 
realistika u għandu jkun konformi mal-
prinëipji ta' dixxiplina baāitarja u āestjoni 
finanzjarja tajba; 

6. Huwa tal-fehma li l-Parlament imissu 
jkun ta' eŜempju, billi jagħmel sforzi 
partikolari fir-rigward tad-daqs tal-baāit 
tiegħu u ma jŜidx in-nefqa meta mqabbla 
ma' dik tal-2015; jisħaq fuq il-fatt li l-
baāit 2016 għandu jiāi stabbilit fuq baŜi 
realistika u għandu jkun konformi mal-
prinëipji ta' dixxiplina baāitarja u āestjoni 
finanzjarja tajba; 
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Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament 
2015/2012(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jisħaq fuq il-fatt li, sabiex il-Membri tal-
Parlament ikunu jistgħu jwettqu l-mandat 
tagħhom u jqawwu l-kapaëità tal-
Parlament biex jeŜerëita s-setgħat kollha 
tiegħu, għandu jiāi Ŝgurat livell ta' riŜorsi 
suffiëjenti; jissottolinja l-fatt li n-nefqa 
statutorja u obbligatorja meħtieāa għall-
2016 trid tiāi koperta; 

8. Jisħaq fuq il-fatt li, sabiex il-Membri tal-
Parlament ikunu jistgħu jwettqu l-mandat 
tagħhom u jqawwu l-kapaëità tal-
Parlament biex jeŜerëita s-setgħat kollha 
tiegħu, għandu jiāi Ŝgurat livell ta' riŜorsi 
suffiëjenti, imma jikkunsidra li 
kwalunkwe Ŝieda fl-allowance għal 
assistenza parlamentari ma tkunx xierqa; 
jissottolinja l-fatt li n-nefqa statutorja u 
obbligatorja meħtieāa għall-2016 trid tiāi 
koperta; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 9a. Jiddeplora Ŝ-Ŝieda enormi ta' 
finanzjament għall-partiti politiëi u l-
fondazzjonijiet Ewropej; jikkunsidra li din 
il-linja baāitarja mhijiex waħda 
prijoritarja imma biss mod kif jinħlew flus 
il-kontribwenti tal-UE; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

10. Huwa tal-fehma li Ŝ-Ŝieda totali tan-
nefqa tal-baāit tal-Parlament għall-2016 
meta mqabbla ma' dik tal-2015 għandha 
tiāi ddeterminata miŜ-Ŝewā fatturi 
segwenti: 

10. Huwa tal-fehma li m'hemm l-ebda 
bŜonn li tiŜdied in-nefqa tal-baāit tal-
Parlament għall-2016 meta mqabbla ma' 
dik tal-2015; 

i) ir-rata ta' Ŝieda fin-nefqa attwali, li ma 
tistax taqbeŜ il-1,6 %; 

 

ii) il-livell ta' nefqa eëëezzjonali meħtieāa 
fl-2016 għar-rinforz tas-sigurtà tal-bini 
tal-Parlament Ewropew u ë-ëibersigurtà fi 
Brussell għal ammont massimu ta' 
EUR 15-il miljun; 

 

jisħaq fuq il-fatt li, għal dan l-iskop, 
hemm bŜonn li jiāu ffrankati r-riŜorsi 
f'oqsma oħra; 
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2015/2012(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jistabbilixxi li l-livell ta' nefqa 
kurrenti/operattiva tiegħu għas-sena 2016 
hu ta' EUR 1 823 648 600, li jikkorrispondi 
għal Ŝieda ta' 1,6 % fuq il-baāit 2015, u 
jŜid mal-abbozz tal-estimi tiegħu n-nefqa 
straordinarja eëëezzjonali li tammonta għal 
EUR 15–il miljun mitluba fl-2016 għar-
rinforz tas-sigurtà tal-bini tiegħu fi Brussell 
kif ukoll taë-ëibersigurtà tal-Parlament; 

12. Jistabbilixxi li l-livell ta' nefqa tiegħu 
għas-sena 2016 hu ta' EUR 1 794 929 112, 
li jikkorrispondi għal dak tal-baāit 2015, u 
jikkunsidra li n-nefqa straordinarja 
eëëezzjonali li tammonta għal EUR 15–
il miljun mitluba fl-2016 għar-rinforz tas-
sigurtà tal-bini tiegħu fi Brussell kif ukoll 
taë-ëibersigurtà tal-Parlament għandha 
tinstab billi jiāu ffrankati riŜorsi minn 
linji baāitarji oħra; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

20. Jikkunsidra li l-Parlament jeħtieā ikun 
mgħammar bi spazju tax-xogħol modern u 
effiëjenti ferm għall-Membri u għall-
persunal; 

20. Jikkunsidra li l-Parlament jeħtieā ikun 
mgħammar bi spazju tax-xogħol modern u 
effiëjenti ferm għall-Membri u għall-
persunal; jistieden madankollu biex ma 
tittieħed l-ebda deëiŜjoni bla bŜonn u 
għalja qabel issir analiŜi fil-fond tal-kost-
effikaëja; 

Or. en 
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Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

28. Jappella lis-Segretarju Āenerali biex 
jirrapporta lill-Kumitat għall-Baāits dwar l-
evalwazzjoni tal-kampanja elettorali 
parlamentari tal-2014 kif ukoll dwar l-
effikaëja tal-miŜuri ta' komunikazzjoni tal-
Parlament indirizzati lejn il-pubbliku 
āenerali; 

28. Jappella lis-Segretarju Āenerali biex 
jirrapporta lill-Kumitat għall-Baāits dwar l-
evalwazzjoni tal-kampanja elettorali 
parlamentari tal-2014 kif ukoll dwar l-
effikaëja tal-miŜuri ta' komunikazzjoni tal-
Parlament indirizzati lejn il-pubbliku 
āenerali; ifakkar fit-tħassib tiegħu dwar l-
uŜu ta' flus pubbliëi għal dawn it-tipi ta' 
kampanji propagandistiëi; 

Or. en 
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Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament 
2015/2012(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

30. Jitlob lill-Bureau jipproëedi għal 
evalwazzjoni indipendenti tal-ewwel 
Avveniment Ewropew taŜ-śgħaŜagħ qabel 
jorganizza avveniment ulterjuri; 

30. Jitlob lill-Bureau jipproëedi għal 
evalwazzjoni indipendenti tal-ewwel 
Avveniment Ewropew taŜ-śgħaŜagħ għali 
qabel jorganizza avveniment ulterjuri; 
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Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament 
2015/2012(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

31. Jikkonstata li l-ftuħ ta' Dar l-Istorja 
Ewropea hu previst għall-2016; jitlob lis-
Segretarju Āenerali jippreŜenta lill-
Kumitat għall-Baāits, fi Ŝmien utli qabel 
il-qari tal-Parlament fil-ħarifa 2015, 
programmazzjoni baāitarja aāāornata fuq 
il-ħames snin li āejjin għan-nefqa 
operattiva u ta' funzjonament prevista 
għal Dar l-Istorja Ewropea minn mindu 
tiftaħ, inkluŜa l-parteëipazzjoni tal-
Kummissjoni; ifakkar li, fil-baāit 2014, 
inħolqot linja tal-baāit ādida, il-linja 
16 03 04 "Dar l-Istorja tal-Ewropa" fit-
Taqsima III tal-baāit tal-Unjoni għall-
kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-
ispejjeŜ operattivi ta' Dar l-Istorja 
Ewropea; 

31. Jikkunsidra li Dar l-Istorja Ewropea 
mhix meħtieāa b'riferiment għall-
Parlamentarium, li diāà jipprovdi sezzjoni 
speëifika ddedikata għall-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea; jappella għalhekk 
lis-Segretarju Āenerali biex jieħu 
inkunsiderazzjoni soluzzjonijiet 
alternattivi għall-Bini Eastman u biex 
jabbanduna l-proāett ta' Dar l-Istorja 
Ewropea; 

Or. en 
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35. Jilqa' l-proposta biex jissaħħu s-
segretarjati tal-kumitati parlamentari b'mod 
li l-Membri jitħallew jirëievu s-sostenn 
neëessarju fil-qadi tal-funzjoni ta' skrutinju, 
partikolarment f'dawk il-kumitati 
parlamentari bl-ogħla numru ta' atti ta' 
implimentazzjoni u delegati, attwalment 
jew fil-āejjieni; 

35. Jilqa' l-proposta biex jissaħħu s-
segretarjati tal-kumitati parlamentari b'mod 
li l-Membri jitħallew jirëievu s-sostenn 
neëessarju fil-qadi tal-funzjoni ta' skrutinju, 
partikolarment f'dawk il-kumitati 
parlamentari bl-ogħla numru ta' atti ta' 
implimentazzjoni u delegati, attwalment 
jew fil-āejjieni; jissottolinja l-fatt li 
kwalunkwe tisħiħ għandu jsir fi 
kwalunkwe kaŜ permezz ta' tqassim mill-
ādid biss; 

Or. en 

 
 


