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L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 

2016/2019(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jillimita ż-żieda fl-infiq ordinarju tiegħu 

għall-2017, mingħajr iż-żewġ pakketti 

straordinarji, għal 1,4 % meta mqabbel 

mal-baġit 2016; 

6. Jillimita ż-żieda fl-infiq ordinarju tiegħu 

għall-2017, mingħajr iż-żewġ pakketti 

straordinarji, għal 1,4 % meta mqabbel 

mal-infiq ordinarju tal-baġit 2016 u 0,6 % 

meta mqabbel mal-baġit 2016; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jilqa' l-estensjoni tal-Portal Diġitali tal-

Membri (il-portal elettroniku), madankollu 

jistieden lis-Segretarju Ġenerali sabiex, fid-

dawl tal-"inizjattiva mingħajr karti", itejjeb 

is-sistema attwali li jintbagħtu kopji 

stampati tad-dokumenti ta' ħlas lill-

Membri, bil-għan li eventwalment din 

titneħħa sa tmiem is-sena 2017; iqis li l-

portal elettroniku għandu jipprovdi din il-

karatteristika lill-Membri kollha 

awtomatikament b'mod elettroniku, fattur li 

jwassal għal iffrankar kunsiderevoli kemm 

f'termini ta' ħin kif ukoll mil-lat 

ekonomiku; 

21. Jilqa' l-estensjoni tal-Portal Diġitali tal-

Membri (il-portal elettroniku), madankollu 

jistieden lis-Segretarju Ġenerali sabiex, fid-

dawl tal-"inizjattiva mingħajr karti", itejjeb 

is-sistema attwali li jintbagħtu kopji 

stampati tad-dokumenti ta' ħlas lill-

Membri, bil-għan li eventwalment din 

titneħħa sa tmiem is-sena 2017 fuq id-

deċiżjoni tal-Membri tal-PE individwali; 

iqis li l-portal elettroniku għandu jipprovdi 

din il-karatteristika lill-Membri kollha 

awtomatikament b'mod elettroniku, fattur li 

jwassal għal iffrankar kunsiderevoli kemm 

f'termini ta' ħin kif ukoll mil-lat 

ekonomiku; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jilqa' ż-żieda fil-kwalità tal-pariri u r-

riċerka mogħtija lill-Membri u l-kumitati; 

ifakkar li, meta kien qed jinħoloq is-

Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew 

(EPRS) fl-2013, kienet ġiet prevista 

evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-

effikaċja tal-kooperazzjoni bejn dan is-

servizz u d-dipartimenti tematiċi; jitlob 

għalhekk lis-Segretarju Ġenerali biex 

jipproċedi għal tali evalwazzjoni u biex 

jippreżenta r-riżultati tagħha lill-Kumitat 

għall-Baġits sa tmiem l-2016; iqis li din l-

evalwazzjoni għandha tinkludi proposti 

dwar kif jiġi żgurat li l-appoġġ mogħti 

mill-EPRS ikun marbut aħjar mal-iżviluppi 

fil-kumitati tematiċi rispettivi filwaqt li 

jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Membri 

individwali, u li dan ma jirreplikax l-

attivitajiet tad-dipartimenti tematiċi u 

lanqas ma jinkoraġġixxi l-kompetizzjoni 

bejn servizz u ieħor; 

 

22. Jilqa' ż-żieda fil-kwalità tal-pariri u r-

riċerka mogħtija lill-Membri u l-kumitati; 

jissottolinja li l-ebda tnaqqis ma għandu 

jsir meta mqabbel mar-rapport tas-

Segretarju Ġenerali lill-Bureau dwar it-

tfassil tal-abbozz preliminari tal-estimi 

tal-Parlament għall-2017; ifakkar li, meta 

kien qed jinħoloq is-Servizz ta' Riċerka tal-

Parlament Ewropew (EPRS) fl-2013, 

kienet ġiet prevista evalwazzjoni ta' nofs it-

terminu tal-effikaċja tal-kooperazzjoni bejn 

dan is-servizz u d-dipartimenti tematiċi; 

jitlob għalhekk lis-Segretarju Ġenerali biex 

jipproċedi għal tali evalwazzjoni u biex 

jippreżenta r-riżultati tagħha lill-Kumitat 

għall-Baġits sa tmiem l-2016; iqis li din l-

evalwazzjoni għandha tinkludi proposti 

dwar kif jiġi żgurat li l-appoġġ mogħti 

mill-EPRS ikun marbut aħjar mal-iżviluppi 

fil-kumitati tematiċi rispettivi filwaqt li 

jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Membri 

individwali, u li dan ma jirreplikax l-

attivitajiet tad-dipartimenti tematiċi u 

lanqas ma jinkoraġġixxi l-kompetizzjoni 

bejn servizz u ieħor; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jitlob li l-possibilità li d-dokumenti 

interni jiġu ffirmati b'mod diġitali għandha 

ssir ħaġa komuni, f'kull ċirkostanza, bħall-

iffirmar ta' formoli, dikjarazzjonijiet bil-

miktub eċċ., filwaqt li jiġu żgurati l-

affidabilità u s-sigurtà; jitlob li tiġi 

ppruvata l-possibilità li tiġi inrodotta 

sistema ta' verifika TAN fuq il-mowbajls 

tal-Membri tal-PE; jemmen, barra minn 

hekk, li l-użu ta' apparat tal-fax m'għandux 

jitħeġġeġ u għandu jitneħħa gradwalment; 

25. Jitlob li l-possibilità li d-dokumenti 

interni jiġu ffirmati b'mod diġitali għandha 

ssir ħaġa komuni, f'kull ċirkostanza, bħall-

iffirmar ta' formoli, dikjarazzjonijiet bil-

miktub eċċ., filwaqt li jiġu żgurati l-

affidabilità u s-sigurtà; jitlob li tiġi 

ppruvata l-possibilità li tiġi inrodotta 

sistema ta' verifika TAN fuq il-mowbajls 

tal-Membri tal-PE; jemmen, barra minn 

hekk, li l-użu ta' apparat tal-fax m'għandux 

jitħeġġeġ u għandu jitneħħa gradwalment 

fuq id-deċiżjoni tal-Membri tal-PE 

individwali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jappella sabiex il-pożizzjoni fir-

rigward tal-istokk immobiljari tal-

Parlament tiġi riflessa fedelment fil-baġit; 

jappella għaldaqstant sabiex l-ispiża għall-

Bini Konrad Adenauer tiġi stabbilita b'mod 

ċar fil-baġit definittiv tal-Parlament, u 

sabiex l-investiment relatat mal-proprjetà 

jiġi inkorporat fil-baġit, fil-futur, ħalli jiġi 

evitat il-bżonn ta' trasferimenti ta' tlaqqit; 

32. Jappella sabiex il-pożizzjoni fir-

rigward tal-istokk immobiljari tal-

Parlament tiġi riflessa fedelment fil-baġit; 

jappella għaldaqstant sabiex l-ispiża għall-

Bini Konrad Adenauer tiġi stabbilita b'mod 

ċar fil-baġit definittiv tal-Parlament, u 

sabiex l-investiment relatat mal-proprjetà 

jiġi inkorporat fil-baġit, fil-futur; 
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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 jkun 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. Jinnota li, wara l-attakki reċenti, il-

Bureau tal-Parlament Ewropew iddeċieda 

unanimament li jinternalizza s-servizz 

tax-xufiera minħabba s-sensittività 

estrema tas-servizz tax-xufiera mil-lat tas-

sigurtà; jinnota l-proposta ta' 

internalizzazzjoni tas-servizz tax-xufiera 

minħabba raġunijiet serji ta' sigurtà, 

jiġifieri li aġenti kuntrattwali tal-Parlament 

jieħdu post il-fornitur estern tas-servizz; l-

internalizzazzjoni għandha tippermetti 

kundizzjonijiet tax-xogħol u paga diċenti 

għax-xufiera u użu ta' karozzi aktar 

ekoloġiċi u aktar sikuri; jitlob li l-Kumitat 

għall-Baġits jingħata informazzjoni 

dettaljata; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

49. Jitlob lis-Segretarju Ġenerali jorganizza 

diskussjonijiet mal-aġenzija tal-ivvjaġġar 

tal-Parlament; iħeġġeġ lill-aġenzija tal-

ivvjaġġar tintensifika t-tqabbil tal-

prezzijiet; jistieden lill-aġenzija tal-

ivvjaġġar biex, meta tkun qed tagħmel ir-

riżervazzjonijiet, tfittex b'mod attiv biljetti 

orħos u, b'mod ġenerali, toffri prezzijiet 

aktar kompetittivi għall-Membri u l-

kategoriji kollha tal-persunal filwaqt li 

tiżgura livell xieraq ta' kumdità u 

kundizzjonijiet xierqa għal bdil ta' biljetti; 

49. Jitlob lis-Segretarju Ġenerali jorganizza 

diskussjonijiet mal-aġenzija tal-ivvjaġġar 

tal-Parlament; iħeġġeġ lill-aġenzija tal-

ivvjaġġar tintensifika t-tqabbil tal-

prezzijiet; jistieden lill-aġenzija tal-

ivvjaġġar biex, meta tkun qed tagħmel ir-

riżervazzjonijiet, tfittex b'mod attiv biljetti 

orħos u, b'mod ġenerali, toffri prezzijiet 

aktar kompetittivi għall-Membri u l-

kategoriji kollha tal-persunal filwaqt li 

tiżgura kundizzjonijiet xierqa għal bdil ta' 

biljetti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

41. Jappoġġa l-introduzzjoni ta' 

interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali 

internazzjonali għad-dibattiti plenarji 

kollha sabiex tal-anqas dawn ikunu 

ġenwinament aċċessibbli għaċ-ċittadini 

Ewropej kollha; 

41. Jappoġġa l-introduzzjoni ta' 

interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali 

internazzjonali għad-dibattiti plenarji 

kollha sabiex tal-anqas dawn ikunu 

ġenwinament aċċessibbli għaċ-ċittadini 

Ewropej kollha mingħajr ma dan 

jiġġenera spejjeż addizzjonali għall-

Parlament; 

Or. en 

 

 


