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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jinnota b'sodisfazzjon li fil-

5 ta' Frar 2014 ġie ffirmat ftehim ta' 

kooperazzjoni bejn il-KESE u l-Parlament, 

b'żewġ annessi dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva u l-impatt baġitarju, 

flimkien ma' ftehim parallel bejn il-

Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni, bil-

għan li tiġi żviluppata kooperazzjoni 

politika u amministrattiva; 

8. Jinnota li fil-5 ta' Frar 2014 ġie ffirmat 

ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-KESE u l-

Parlament, b'żewġ annessi dwar il-

kooperazzjoni amministrattiva u l-impatt 

baġitarju, flimkien ma' ftehim parallel bejn 

il-Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni, bil-

għan li tiġi żviluppata kooperazzjoni 

politika u amministrattiva; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 11a. Jieħu nota li l-KESE implimenta r-

regoli l-ġodda dwar ir-rimborż tal-ispejjeż 

tal-ivvjaġġar tal-Membri abbażi tal-

ispejjeż reali, insegwitu tat-talbiet speċifiċi 

tal-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' 

kwittanza għall-2013 tas-sena li għaddiet; 

jilqa' l-fatt li s-sistema saret operattiva 

għalkollox mal-bidu tal-mandat il-ġdid 

attwali tal-KESE fil-ħarifa tal-2015; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jinnota bi tħassib li t-total tar-rimborż 

tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-allowances 

imħallsa lill-benefiċjarji tal-KESE kien 

jammonta għal EUR 17 375 864; iħeġġeġ 

lill-istituzzjoni tiżviluppa strateġija 

sistematika biex tnaqqas dawn l-ispejjeż 

b'mod sostanzjali; 

12. Jinnota li t-total tar-rimborż tal-ispejjeż 

tal-ivvjaġġar u tal-allowances imħallsa lill-

benefiċjarji tal-KESE kien jammonta għal 

EUR 17 375 864; jitlob lill-KESE biex, 

sat-30 ta' April ta' kull sena, jagħti lill-

Parlament Ewropew rapport dettaljat 

dwar ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u 

tal-allowances imħallsa lill-benefiċjarji 

tal-KESE matul is-sena preċedenti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 15a. Jilqa' l-kollaborazzjoni mill-qrib bejn 

il-KESE u l-Kumitat tar-Reġjuni fit-tfassil 

tar-regoli interni dwar l-iżvelar ta' 

informazzjoni protetta peress li wħud mis-

servizzi u mill-membri tal-persunal huma 

komuni għat-tnejn li huma; iqis li l-KESE 

ħa wisq żmien biex japprova dawn ir-

regoli; jilqa', madankollu, il-fatt li r-regoli 

qed jiġu infurzati retroattivament; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 19a. Jiddeplora l-fatt li dak li qabel kien 

is-Segretarju Ġenerali tal-KESE ma 

talabx lill-istituzzjoni tiddikjara l-

attivitajiet ta' tagħlim tiegħu kompatibbli 

mal-istatus ta' invalidità tiegħu qabel ma 

eżerċita tali attivitajiet ta' tagħlim, u dan 

għamlu biss ġaladarba l-KESE kien ħa 

azzjoni fuq inizjattiva proprja biex jibda l-

proċess; jinsab imħasseb ukoll dwar dak li 

l-għoti tal-istatus ta' invalidità – u 

sussegwentement il-kompatibbiltà – lil 

impjegat – dak li qabel kien is-Segretarju 

Ġenerali tal-istituzzjoni – abbażi ta' 

marda li impedietu milli jkompli għaddej 

b'xogħlu mal-istituzzjoni iżda ma 

impeditux milli jkompli jikkollabora ma' 

istituzzjonijiet oħra jew jgħallem 

f'universitajiet sewa għall-KESE f'termini 

ta' flus u ta' prestiġju; 
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