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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jikkonferma l-pożizzjoni li ħa fir-

riżoluzzjonijiet baġitarji tiegħu tad-

29 ta' April 2015 u t-28 ta' Ottubru 2015 

rigward l-allowance għal infiq ġenerali; 

itenni l-appell għal aktar trasparenza 

rigward l-allowance għal infiq ġenerali 

għall-Membri; jistieden lill-Bureau 

jaħdem fuq id-definizzjoni ta' regoli aktar 

preċiżi fir-rigward tar-responsabilità tal-

infiq awtorizzat taħt din l-allowance, 

mingħajr ma jiġu ġġenerati spejjeż 

addizzjonali għall-Parlament; 

29. Itenni t-talba tiegħu lill-Bureau biex 

jiddefinixxi regoli aktar preċiżi fir-

rigward tar-responsabbiltà tan-nefqa 

awtorizzata skont l-allowance għan-nefqa 

ġenerali, li jistgħu jinkludu miżuri 

kosteffikaċi bħal pereżempju li l-Membri 

jippubblikaw ir-rekords tal-infiq tagħhom, 

kif diġà jsir minn għadd dejjem akbar ta' 

Membri, u li jistgħu jiġu akkumpanjati 

minn sistema simplifikata għal rimborż ta' 

fondi mhux użati; itenni li dawn il-miżuri 

m'għandux jirrikjedi persunal 

addizzjonali għall-amministrazzjoni tal-

Parlament; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 49a. Jinnota li, filwaqt li l-parkeġġ huwa 

mingħajr ħlas għall-impjegati tal-

Parlament, l-impjegati li jużaw it-trasport 

pubbliku huma rimborżati għal nofs biss 

tal-miżata tal-abbonament annwali; jitlob 

lis-Segretarju Ġenerali jiġġenera stimi 

annwali dwar sussidji impliċiti mogħtija 

lil dawk li jużaw karozza meta mqabbla 

ma' dawk li jużaw mezzi oħra ta' trasport, 

u jagħmel proposti biex jikkoreġi l-

inugwaljanza fit-trattament possibbli tal-

użu ta' modi differenti ta' trasport billi jew 

jimponu tariffi għall-parkeġġ xierqa jew 

permezz ta' rimborż ogħla ta’ drittijiet tal-

miżata tal-abbonament għal mezzi oħra 

ta' trasport; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

 L-ispiża annwali ta' spazju ta' aprkeġġ miżmum mill-Kummissjoni hu stmat li hu ta' 

EUR 1 300 fis-sena, ara l-"Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-2009", paġna 

5. http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. Hu stmat li r-rata kummerċjali hi ta' 

EUR 2 500. Dawk li jagħżlu t-trasport pubbliku huma intitolati għal EUR 290. Ċiklist li 

jagħżel li juża ġewwa l-faċilitajiet ta’ parkeġġ intern jibbenefikaw minn sussidju ta’ madwar 

1/10 ta' dawk għall-karozzi (skont kalkolu tal-ispazju għall-parkeġġ tar-rota minflok il-

karozza). Barra minn hekk, fil-PE, l-impjegati huma intitolati għal żewġ “vignettes”. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 49b. Jemmen li, bħala regola ġenerali, il-

membri u l-persunal m'għandhomx jiġu 

rimborżati għal biljetti ta' titjiriet fuq 

“business class” fi ħdan l-Unjoni; 

Or. en 

 

 


