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28.4.2015 A8-0144/13 

Emenda  13 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 4a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 4a. Jinnota li t-trasferiment fi tmiem is-
sena tal-baāit tas-sena li għaddiet kien 
jammonta għal EUR 71,5 miljun, somma 
li tikkorrespondi għal 4 % tal-baāit totali; 
jemmen li dan huwa sinjal ëar ta' 
bbaāitjar Ŝejjed u għalhekk jemmen li 
Ŝieda ta' madwar 2 % għall-baāit ta' din 
is-sena tkun għalkollox biŜŜejjed għall-
finanzjament tal-ħtiāijiet tal-Parlament; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Emenda  14 

Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 17a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 17a. Jemmen, madankollu, li fil-kuntest 
attwali ta' kriŜi kontinwa, ma jkunx 
xieraq li jkun hemm Ŝieda fl-allowances 
tas-segretarjat tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Emenda  15 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 18a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 18a. Jitlob li l-Membri għandhom 
jiāāustifikaw 50 % tal-infiq tagħhom mill-
allowance għall-ispejjeŜ āenerali billi 
jagħtu evidenza ta' sostenn; jemmen li 
dan jagħti indikazzjoni dwar jekk il-livell 
attwali ta' din l-allowance huwiex 
iāāustifikat; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Emenda  16 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 23a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 23a. Huwa mistagħāeb li għal darb'oħra 
kien hemm Ŝieda għolja tal-infiq marbut 
mal-IT, li fil-biëëa l-kbira mhuwiex 
relatat mas-sigurtà; jistaqsi għalfejn 
hemm bŜonn Ŝieda ta' EUR 3,9 miljun 
għall-finijiet tat-traduzzjoni u Ŝieda ta' 
EUR 3,6 miljun għar-riŜorsi umani; 

Or. en 



 

AM\1059519MT.doc  PE555.200v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

28.4.2015 A8-0144/17 

Emenda  17 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 23 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

23. Huwa tal-fehma li, minħabba l-uŜu 

dejjem akbar ta' apparat u mezzi elettroniëi, 

għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-

sigurtà informatika, bil-għan li jiāi garantit 

il-livell massimu possibbli ta' sigurtà tas-

sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni 

tiegħu; jikkunsidra li kwalunkwe miŜura 

f'dan il-qasam għandha tissejjes fuq 

evalwazzjoni ëara tal-ħtiāijiet tal-

Parlament u tiāi deëiŜa fil-kuntest tal-

proëedura baāitarja; 

23. Huwa tal-fehma li, minħabba l-uŜu 

dejjem akbar ta' apparat u mezzi elettroniëi, 

għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-

sigurtà informatika, bil-għan li jiāi garantit 

il-livell massimu possibbli ta' sigurtà tas-

sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni 

tiegħu; jikkunsidra li kwalunkwe miŜura 

f'dan il-qasam għandha tissejjes fuq 

evalwazzjoni ëara tal-ħtiāijiet tal-

Parlament u tiāi deëiŜa fil-kuntest tal-

proëedura baāitarja; jemmen li l-aħjar mod 
kif tinkiseb ië-ëibersigurtà huwa permezz 
ta' uŜu akbar tas-softwer b'sors miftuħ u 
tal-kriptaāā; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Emenda  18 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 27a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 27a. Jemmen li jkun aħjar li jsir uŜu minn 
self ta' flus sabiex jiāu ffinanzjati l-
ispejjeŜ li fadal b'rabta mal-bini tal-KAD 
ħalli tiāi evitata Ŝieda kbira ŜŜejjed fil-
baāit tal-Parlament; jemmen li l-bilanëi 
poŜittivi fi tmiem is-sena jistgħu 
jirrimborŜaw tali self aktar malajr; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Emenda  19 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 30a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 30a. Huwa miftuħ għall-idea li ssir 
replika tal-Parlamentarium, li kiseb 
suëëess kbir, fi bliet Ewropej ewlenin; 
jemmen, madankollu, li dan għandu 
jitwettaq l-ewwel fl-Istati Membri fejn l-
ewroxettiëiŜmu huwa problema reali; ma 
jemminx, għalhekk, li Berlin għandu jkun 
l-ewwel post għal tali replika; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Emenda  20 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 30b (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 30b. Jitlob li għandhom isiru sforzi sabiex 
jiāu aāevolati ë-ëittadini soëjalment 
Ŝvantaāāati u dawk li qed jipparteëipaw fi 
proāetti tal-Fond Soëjali, ħalli jŜuru ë-
êentru tal-ViŜitaturi; jistieden lis-
Segretarju Āenerali jagħmel proposta 
sabiex l-ispejjeŜ tal-ivvjaāāar jiāu 
rimborŜati, f'kooperazzjoni u 
koordinazzjoni mal-kumpaniji ferrovjarji, 
fi ħdan ëerti distanzi u limiti; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Emenda  21 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 30c (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 30c. Jitlob li ssir evalwazzjoni tal-ispejjeŜ 
relatati mal-gruppi uffiëjali ta' viŜitaturi 
tal-Membri tal-Parlament Ewropew; 
jemmen li r-riŜorsi allokati ma baqgħux 
suffiëjenti aktar minħabba li l-ammonti 
ma nbidlux għal ħafna snin, filwaqt li l-
prezzijiet għall-akkomodazzjoni u l-biljetti 
tal-ivvjaāāar pereŜempju qegħdin jogħlew 
kostantement; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Emenda  22 

Indrek Tarand 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 

Sottotitolu, paragrafi 30d u 30e (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 L-impronta ambjentali tal-Parlament 

 30d. Itenni r-responsabbiltà tal-Parlament 
li jaāixxi b'mod sostenibbli; jilqa' l-isforzi 
li saru sabiex jinkiseb ambjent li ma 
jagħmilx uŜu mill-karti u l-ħidma 
prezzjuŜa li għadha qed titwettaq permezz 
tal-approëë EMAS; jemmen li l-proëess 
EMAS jeħtieā appoāā baāitarju 
kontinwu; 

 30e. Jitlob li ssir evalwazzjoni tar-riŜultati 
tal-approëë volontarju f'dak li huwa uŜu 
tal-business class għal titjiriet fuq distanzi 
qosra; 

Or. en 

 

 


