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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jistieden lill-Bureau jippreżenta 

strateġija fuq terminu twil għall-bini tal-

Parlament; itenni li hemm bżonn li l-

investimenti fit-tul, bħall-proġetti 

immobiljari tal-Parlament, jiġu ġestiti bi 

prudenza u trasparenza; jinsisti fuq ġestjoni 

stretta tal-ispejjeż, l-ippjanar u s-

superviżjoni tal-proġetti; itenni l-appell 

tiegħu għal proċess trasparenti tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet fil-qasam tal-politika 

immobiljari, abbażi ta' informazzjoni 

bikrija, filwaqt li jitqies kif dovut l-

Artikolu 203 tar-Regolament Finanzjarju; 

jemmen li rapport dwar ir-raġunijiet 

għad-dewmien u l-ispejjeż ogħla ta' Dar l-

Istorja Ewropea għandu jikkontribwixxi 

għall-istrateġija immobiljari fuq terminu 

twil; 

31. Jistieden lill-Bureau jippreżenta 

strateġija fuq terminu twil għall-bini tal-

Parlament; itenni li hemm bżonn li l-

investimenti fit-tul, bħall-proġetti 

immobiljari tal-Parlament, jiġu ġestiti bi 

prudenza u trasparenza; jinsisti fuq ġestjoni 

stretta tal-ispejjeż, l-ippjanar u s-

superviżjoni tal-proġetti; itenni l-appell 

tiegħu għal proċess trasparenti tat-teħid 

tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-politika 

immobiljari, abbażi ta' informazzjoni 

bikrija, filwaqt li jitqies kif dovut l-

Artikolu 203 tar-Regolament Finanzjarju; 

jemmen li l-proġett Dar l-Istorja Ewropea 

għandu jiġi abbandunat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Għandu riżervi rigward il-proposta ta' 

internalizzazzjoni tas-servizz tax-xufiera, 

jiġifieri li aġenti kuntrattwali tal-Parlament 

jieħdu post il-fornitur estern tas-servizz, li 

se tikkorrispondi għal madwar 

EUR 3,7 miljun fi spejjeż addizzjonali 

immedjati; iqis li kuntratt estern 

organizzat tajjeb konkluż skont ir-regoli 

tal-akkwist pubbliku applikabbli, fejn il-

fornitur estern tas-servizz ikun obbligat 

biċ-ċar jerfa' r-responsabilità għall-

kontrolli ta' sigurtà u l-verifiki tal-

preċedenti personali kif ukoll għal 

kundizzjonijiet tax-xogħol u paga diċenti, 
għandu jitqies bħala għażla alternattiva; 

jappoġġa l-internalizzazzjoni biss jekk l-

ispejjeż tagħha ma jaqbżux l-ispejjeż 

relatati mas-sistema attwali, u sakemm 

din tippermetti kundizzjonijiet tax-xogħol 

u paga diċenti għax-xufiera, bilanċ aħjar 

bejn is-sessi u użu ta' karozzi aktar 

ekoloġiċi; jitlob li l-Kumitat għall-Baġits 

jingħata informazzjoni dettaljata qabel ma 

tittieħed kwalunkwe deċiżjoni; 

46. Jiċħad il-proposta ta' internalizzazzjoni 

tas-servizz tax-xufiera, jiġifieri li aġenti 

kuntrattwali tal-Parlament jieħdu post il-

fornitur estern tas-servizz, li għandhom 

jikkorrispondu għal madwar 

EUR 3,7 miljun fi spejjeż addizzjonali 

immedjati; iqis li, b'kunsiderazzjoni tal-

ftuħ ta' konnessjoni ferrovjarja diretta 

bejn l-istazzjon tal-Ajruport Nazzjonali ta' 

Brussell u l-istazzjon ta' Brussels 

Luxembourg, is-servizz tax-xufiera 

qegħdin jitilfu l-utilità tagħhom u li, 

għalhekk, it-tneħħija tagħhom fi Brussell 
għandu jitqies bħala għażla alternattiva 

preferibbli; jitlob li l-Kumitat għall-Baġits 

jingħata informazzjoni dettaljata qabel ma 

tittieħed kwalunkwe deċiżjoni; 

Or. en 

 

 


