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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 183

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

183. Jieħu kont tal-fatt li l-Kummissarju 
Oettinger, fil-25 ta' Settembru 2018, 
organizza diskussjoni interistituzzjonali 
madwar mejda dwar is-selezzjoni u l-ħatra 
ta' uffiċjali għolja, għalkemm il-laqgħa 
tidher li kienet inkonkludenti; jistieden 
għalhekk lill-Kummissjoni tpoġġi fil-
prattika l-paragrafu 29 tar-riżoluzzjoni 
tagħha dwar il-politika tal-integrità fil-
Kummissjoni;

183. Jieħu kont tal-fatt li l-Kummissarju 
Oettinger, fil-25 ta' Settembru 2018, 
organizza diskussjoni interistituzzjonali 
madwar mejda dwar is-selezzjoni u l-ħatra 
ta' uffiċjali għolja; jiddispjaċih, 
madankollu, li billi jidher li l-laqgħa 
kienet inkonkludenti, il-Kummissjoni 
ħasset li tista' sserraħ rasha li l-mod kif l-
istituzzjonijiet jimplimentaw ir-regoli 
huwa adatt u adegwat1a; jistieden 
għalhekk lill-Kummissjoni tpoġġi fil-
prattika l-paragrafu 29 tar-riżoluzzjoni 
tagħha dwar il-politika tal-integrità fil-
Kummissjoni;

__________________
1a Opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea 
dwar ir-rakkomandazzjoni tal-
Ombudsman – ilment mid-delegazzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew, ref. 488/2018/KR 
u 514/2018/KR.
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243. Jappella għal darb'oħra lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jattwaw 
proċeduri sodi biex jikkonfermaw l-għażla 
taż-żmien, l-oriġini u l-ammont tal-miżuri 
korrettivi u jipprovdu informazzjoni li 
tirrikonċilja sa fejn ikun possibbli, is-sena 
meta jsiru l-pagamenti, is-sena meta jinstab 
l-iżball relatat u s-sena meta l-irkurpi jew 
il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu indikati 
fin-noti għall-kontijiet; jitlob lill-Qorti 
ssemmi l-livell ta' korrezzjoni applikat 
għall-kalkolu tar-rata ta' żball fir-rapport 
annwali tagħha, kif ukoll ir-rata ta' żball 
oriġinarju qabel il-korrezzjonijiet;

243. Jappella għal darb'oħra lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jattwaw 
proċeduri sodi biex jikkonfermaw l-għażla 
taż-żmien, l-oriġini u l-ammont tal-miżuri 
korrettivi u jipprovdu informazzjoni li, sa 
fejn ikun possibbli, tirrikonċilja s-sena 
meta jsiru l-pagamenti, is-sena meta jinstab 
l-iżball relatat u s-sena meta l-irkupri jew 
il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu indikati 
fin-noti għall-kontijiet; jitlob lill-Qorti 
ssemmi l-livell ta' korrezzjoni applikat 
għall-kalkolu tar-rata ta' żball fir-rapport 
annwali tagħha, kif ukoll ir-rata ta' żball 
oriġinarju qabel il-korrezzjonijiet; 
jiddispjaċih li fir-Rapport Annwali tal-
2017 ma sarx hekk;
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