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20.4.2016 A8-0135/46 

Emenda  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 54a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 54a. Iqis li, minħabba r-riżorsi limitati tal-

Parlament u biex jiġi evitat xogħol 

doppju, id-DĠ EPRS il-ġdid għandu 

jikkontribwixxi għall-kapaċitajiet eżistenti 

u jikkomplementahom fil-kuntest tar-rwol 

tiegħu li jikkonsolida l-ħidma prinċipali 

tal-Parlament, jiġifieri l-adozzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-kontroll tal-

implimentazzjoni tagħha u tal-ftehimiet 

internazzjonali, l-istabbiliment tal-baġit u 

l-kontroll fuq il-baġit; jistieden lid-DĠ 

EPRS jiffoka aktar l-attivitajiet tiegħu fuq 

il-forniment ta’ appoġġ speċjalizzat għal 

talbiet minn gruppi politiċi u minn MPE 

individwali dwar suġġetti li junu rilevanti 

għall-ħidma parlamentari; 

Or. en 
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Emenda  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 54b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 54b. Huwa mħasseb li l-persunal 

ittrasferit lid-DĠ EPRS minn servizzi 

oħrajn se jkollu effett negattiv fuq ir-

riżorsi disponibbli għat-twettiq ta' kompiti 

ta' importanza kritika għall-ħidmiet 

parlamentari ewlenin tal-Parlament; 

minħabba l-qagħda preżenti tat-tnaqqis 

ta’ inizjattivi leġiżlattivi mill-

Kummissjoni, li jista’ jikkomprometti r-

rwol tal-Parlament, jitlob li s-Segretarju 

Ġenerali jsaħħaħ aktar ir-riżorsi 

disponibbli għal dawn is-servizzi sabiex il-

Parlament ikun effettivament fuq livell 

ugwali meta jittratta responsabbiltajiet 

rigward il-leġiżlazzjoni, l-iżvilupp, l-

implimentazzjoni u l-baġit; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jikkritika l-ispiża totali għall-Premju 

LUX, li laħqet EUR 585 311 fl-2014 

(2013: EUR 448 000; 2012: 

EUR 434 421); jiddispjaċih ħafna dwar il-

fatt li r-riżultati ta' stħarriġ tal-għarfien 

dwar il-premju LUX u l-impatt tiegħu, li 

ntalbu fir-rapport ta' kwittanza tal-2013, 

għadhom mhumiex disponibbli; jappella 

biex ir-riżultati ta' dan l-istudju jitqiegħdu 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sa nofs 

Mejju 2016 u biex issir preżentazzjoni 

uffiċjali tar-riżultati lill-Kumitat għall-

Kontroll tal-Baġit tiegħu; 

69. Jinnota li n-nefqa fuq il-Premju 

Ċinematografiku LUX innifisu fl-2014 

ammontat għal EUR 391 506, tnaqqis 

sinfikanti minn dik ta' snin preċedenti 
(2013: EUR 448 000; 2012: EUR 

434 421), u s-somma kopriet l-għażla 

uffiċjali, il-kompetizzjoni, inklużi l-

produzzjoni ta' sottotitoli bl-24 lingwa 

uffiċjali tal-Unjoni u ta' kopji għall-wiri 

fit-28 Stat Membru, u ċ-ċerimonja tal-

għoti tal-premjijiet; ifakkar li r-reklamar 

u l-promozzjoni tal-Premju 

Ċinematografiku LUX, flimkien mal-

premju Sakharov u mad-drittijiet tan-nisa, 

għandhom l-għan li juru l-impenn tal-

Parlament favur valuri kunsenswali 

bħad-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà, 

kif ukoll l-impenn tiegħu favur id-

diversità kulturali u lingwistika; 

jirrikonoxxi li l-ammont ta’ EUR 193 805 

li ntefaq fuq ir-reklamar tal-Premju 

Ċinematografiku LUX, reklamar li, 

prinċipalment permezz tal-midja soċjali, 

laħaq madwar 10 miljun persuna, inklużi 

23 000 segwaċi fuq Facebook; 

jirrikonoxxi l-impenn kostanti tal-uffiċċji 

tal-informazzjoni tal-Parlament favur il-

Premju Ċinematograifku LUX u jfakkar li 

n-nefqa għal wirjiet u avvenimenti relatati 

ammontaw għal EUR 317 434 fl-2014, 

ammont li juri medja annwali ta’ madwar 
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EUR 9 000 għal kull uffiċċju tal-

informazzjoni u EUR 9 għal kull 

parteċipant, fuq il-bażi ta’ 

35 227 parteċipant fl-Istati Membri; 

jappella biex ir-riżultati tal-istħarriġ dwar 

l-għarfien dwar il-Premju Ċinematorafiku 

LUX li ntalab fir-rapport ta' kwittanza tal-

2013 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku sa mhux aktar tard minn nofs 

Mejju u jitlob li preżentazzjoni uffiċjali 

tar-riżultati ssir b'mod konġunt lill-

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u lill-

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jappella sabiex jiġi kkunsidrat 

b'attenzjoni jekk, abbażi tal-istudju tal-

impatt tal-Premju LUX, hix vallapena n-

nefqa għat-tkomplija tal-Premju LUX; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 74a. Jirrimarka li t-tnaqqis ta’ 5 % tal-

persunal li nbeda fl-2013 f’xi każi qed 

jipperikola l-kwalità tas-servizz pubbliku 

li jingħata liċ-ċittadini tal-Unjoni u qed 

ikollu impatt negattiv fuq is-saħħa, il-

motivazzjoni u l-benessri tal-individwi u 

tal-familji tal-membri tal-persunal li 

jaħdmu għall-Parlament Ewropew; 

jinnota li dawn il-miżuri qed iwaslu bex 

ċerti postjiet tax-xogħol jibqgħu battala, 

minħabba t-tnaqqis fil-pagi u fil-

kundizzjonijiet tax-xogħol fis-servizz ċivili 

Ewropew; 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

f'isem il-Grupp S&D 
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Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 81a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 81a. Iqis li huwa essenzjali, fl-interess tal-

opportunitajiet indaqs u tar-rispett tad-

drittijiet tax-xogħol, li l-Parlament fil-

futur iwettaq il-klassifikazzjoni tal-APAs 

fil-gradi rispettivi tagħhom; 

Or. en 
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Emenda  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 106a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 106a. Huwa mħasseb dwar il-fatt li r-

responsabbiltà għall-organizzazzjoni tal-

laqgħat u tgħall-ġestjoni tal-konferenzi 

hija mxerrda madwar diversi DĠ u huwa 

preokkupat dwar l-għeluq reċenti, 

mingħajr preċedent, lta’ xi kabini 

lingwistiċi minħabba reklutaġġ 

insuffiċjenti ta’ interpreti; jitlob b’mod 

urġenti li s-Segretarju Ġenerali jtejjeb is-

sistema tat-talba ta' servizz ta' 

interpretazzjoni u jindirizza l-

preokkupazzjonijiet dwar ir-reklutaġġ ta’ 

interpreti; 

Or. en 
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Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 
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Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 122 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

122. Jikkritika l-fatt li l-profil Twitter 

uffiċjali tal-''President tal-Parlament 

Ewropew'' inbidel f'mezz ta' kampanja 

personali li jwassal għas-sit ta' partit fuq 

l-internet; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 131a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 131a. Jinnota li l-istituzzjonijiet u l-korpi 

tal-Unjoni, meta jindirizzaw l-isfidi tal-

lum dwar is-sigurtà u l-ġlieda kontra t-

terroriżmu, juru riżorsi segregati, regoli 

differenti u tipi ta' tagħmir diverġenti, li 

mhumiex kompatibbli; iqis li din is-

sitwazzjoni mhux biss timplika dgħufija 

fil-ġestjoni ta’ riżorsi fi ħdan l-

amministrazzjonijiet rispettivi (il-baġit 

annwali għal infiq relatat mas-sigurtà 

għall-Kummissjoni u l-Parlament 

jammonta għal madwar EUR 40 miljun 

għal kull istituzzjoni, filwaqt li l-Kunsill 

għandu madwar EUR 15-il miljun u s-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

(SEAE) għandu aktar minn 

EUR 5 miljun għas-sigurtà fil-kwartieri 

ġenerali tagħhom fi Brussell biss), iżda 

wkoll tista' żżid il-vulnerabbiltà tal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 131b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 131b. Huwa mħasseb dwar l-ambjent ta’ 

sigurtà kurrenti, fejn theddida terroristika 

gravi testendi madwar l-Ewropa u lil hinn 

minnha, b'mod partikolari wara l-attakki 

koordinati fi Brussell u f'Pariġi u l-attakk 

li kien ippjanat imma ġie mfixkel fuq il-

ferrovija Thalys; jitlob li l-istituzzjonijiet 

kollha tal-Unjoni b’mod proattiv 

jippromwovu kooperazzjoni msaħħa 

bejniethom, kif ukoll mal-awtoritajiet 

nazzjonali tal-pajjiżi ospitanti fejn huma 

bbażati, għandhom uffiċċji jew 

delegazzjonijiet, jew iwettqu l-kompiti 

tagħhom; 

Or. en 
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2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 131c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 131c. Iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali, kif 

ukoll lill-awtoritajiet amministrattivi 

rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Kunsill, 

tas-SEAE u tal-kumitati parlamentari 

biex jesploraw il-bażijiet possibbli ta’ 

Politika Komuni Interistituzzjonali ta' 

Sigurtà, inkluż pjan ta’ azzjoni għall-

iżvilupp ta' elementi komuni bħal assi u 

metodoloġiji għall-valutazzjoni tar-riskji, 

persunal u mezzi għall-protezzjoni tal-

awtoritajiet politiċi u tal-VIP mistednin 

rispettivi, sillabu tat-taħriġ u riżorsi għall-

persunal tas-sigurtà, tagħmir u teknoloġiji 

ta’ kontroll tal-aċċess, iċ-ċibersigurtà u s-

sigurtà tal-komunikazzjoni, kif ukoll il-

ġestjoni tar-riżorsi speċjalizzati, li 

għandhom ikunu f’sinerġija mal-

awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi ospitanti 

tas-siti ewlenin tal-Unjoni, tal-uffiċċji 

esterni u tad-delegazzjonijiet; 

Or. en 

 

 


