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Rapport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

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

2016/2019(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 46  

 

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. Jiddispjaċih dwar 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, ikun alternattiva aħjar;  jemmen li, 

sabiex tonqos in-nefqa, is-servizz tax-xufiera 

għandu jiġi pprovdut biss mill-ajruport jew l-

istazzjoni tal-ferrovija għall-post tax-xogħol; 

iqis li kwalunkwe vjaġġ ieħor għandu jiġi 

organizzat privatament mill-Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

48. Jemmen li l-flotta tal-karozzi għandha 

tikkonsisti f'karozzi aktar kosteffiċjenti, 

effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u aktar sikuri; 

jistieden lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta 

rapport dwar bidla sħiħa għal mezzi tal-

ivvjaġġar elettroniċi fit-tmiem tad-deċennju; 

48. Jemmen li l-flotta tal-karozzi għandha 

tikkonsisti f'karozzi aktar kosteffiċjenti, 

effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u aktar sikuri; jisħaq 

fuq il-fatt li għandha tingħata preferenza 

għall-użu ta' minivans u xarabanks minn u 

lejn l-ajruport, f'ħinijiet skedati; jistieden lis-

Segretarju Ġenerali jippreżenta rapport dwar 

bidla sħiħa għal mezzi tal-ivvjaġġar elettroniċi 

fit-tmiem tad-deċennju; 

Or. en 
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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 

52. Jirrikonoxxi r-rwol tal-uffiċċji tal-

informazzjoni tal-Parlament (EIPOs) 

f'termini ta' sensibilizzazzjoni dwar l-

attivitajiet tal-Parlament u l-Unjoni b'mod 

ġenerali; jemmen li għandhom jiġu 

previsti miżuri ta' effiċjenza fir-rigward 

tal-uffiċċji tal-informazzjoni tal-

Parlament; iqis li l-EIPOs għandhom 

kemm jista' jkun jinżammu fl-istess bini 

mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni u 

jaqsmu magħhom is-servizzi ta' back 

office; jitlob li l-objettivi, il-kompiti u l-

prestazzjonijiet tal-EIPOs jiġu evalwati u 

li fid-dawl ta' dan jiġu definiti l-

prijoritajiet; 

52. Jitlob għal reviżjoni sħiħa tal-uffiċċji 

tal-informazzjoni tal-Parlament Ewropew 

(EPIOs) u tar-rappreżentanzi tal-

Kummissjoni; iqis li dawn għandhom 

jinżammu fl-istess bini, sabiex 

jikkondividu s-servizzi ta' back office u 

jnaqqsu l-ispejjeż; jitlob għal evalwazzjoni 

tal-objettivi, fid-dawl ta' liema prijoritajiet 

għandhom jiġu definiti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 52a. Jiddeplora d-deċiżjoni li jinfetaħ 

Parlamentarium f'Berlin, li m'għandu l-

ebda konnessjoni diretta mal-attivitajiet 

tal-Parlament; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 55a. Jiddispjaċih li l-approprjazzjonijiet 

għall-finanzjament tal-partiti politiċi 

Ewropej u għall-fondazzjonijiet politiċi 

Ewropej żdiedu fl-2017, li laħqu ammont 

totali ta' EUR 50 905 000, li 

jirrappreżenta fi żmien 10 snin biss, żieda 

ta' 248,46 % meta mqabbel mal-2008; 

Or. en 

 

 


