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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 112a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

112a. Fil-qafas ta' ritorn progressiv 
għax-xogħol, iħeġġeġ lill-Parlament 
jiżgura li t-tħassib ewlieni jkun is-saħħa u 
s-sikurezza tal-ħaddiema kollha, inkluż 
billi jagħmel l-użu tal-maskri 
obbligatorju; iħeġġeġ lill-Parlament 
jivvaluta mill-ġdid il-politika tiegħu ta' 
uffiċċji fi spazju miftuħ fl-isfond tal-
esperjenza tal-pandemija attwali;
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Paragrafu 112b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

112b. 112c. Jiddispjaċih dwar id-
deċiżjoni tad-DĠ Loġistika u 
Interpretazzjoni għall-Konferenzi, 
flimkien mad-DĠ SCIC għall-
Kummissjoni u l-Kunsill, li jikkanċellaw 
il-kuntratti fit-tul għall-ACIs sa 
Settembru; jinsab imħasseb dwar il-fatt li 
din id-deċiżjoni setgħet ittieħdet mingħajr 
ebda konsultazzjoni mat-trade unions, il-
kumitati tal-persunal jew ir-
rappreżentanti tal-ACIs; jistieden lid-
DĠ LINC iniedi djalogu soċjali sabiex 
tinstab soluzzjoni prammatika u sensittiva 
biex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva tal-
ACIs; jesprimi l-gratitudni tiegħu għall-
Interpreti Awżiljarji tal-Konferenzi (ACIs) 
talli kienu strumentali fiż-żamma tal-
attivitajiet ewlenin tal-Parlament fiċ-
ċirkostanzi diffiċli ħafna kkawżati mit-
tifqigħa tal-COVID-19;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 112c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

112c. Jiddeplora n-nuqqas ta' strateġija 
ta' komunikazzjoni ġenwina min-naħa 
tal-amministrazzjoni tal-istituzzjoni, 
speċjalment meta jitqiesu l-ammonti vasti 
ta' riżorsi allokati għall-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni; jemmen li, speċjalment 
f'dan it-tip ta' sitwazzjoni ta' kriżi, huwa 
essenzjali li nitkellmu b'vuċi waħda u 
nindirizzaw messaġġi ċari, inekwivoċi u 
motivazzjonali lill-persunal kollu;
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Paragrafu 118

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

118. Jinnota li l-akbar proġett ta' bini tal-
Parlament – it-tkabbir tal-bini Konrad 
Adenauer fil-Lussemburgu – jinsab fil-punt 
ta' finalizzazzjoni tal-ewwel fażi tiegħu, is-
sit tal-Lvant, li jirrappreżenta madwar 
70 % tal-proġett kollu; ifakkar li, 
attwalment, il-persunal tal-Parlament fil-
Lussemburgu jinsab f'erba' binjiet; 
jirrikonoxxi li l-binja Konrad Adenauer se 
tlaqqa' s-servizzi kollha taħt saqaf wieħed 
u, għalhekk, se jippermetti ekonomiji ta' 
skala fl-oqsma tal-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà u l-ġestjoni tal-faċilitajiet tal-bini; 
jirrimarka li, għalkemm ċerti spejjeż 
relatati mad-dewmien fil-kostruzzjoni 
kienu ogħla milli kien previst 
oriġinarjament, l-ispejjeż konsiderevolment 
aktar baxxi għall-ispejjeż finanzjarji tal-
krediti ppermettew lill-Parlament 
jikkumpensa l-ħtiġijiet finanzjarji 
addizzjonali; jenfasizza li l-ispiża totali tal-
proġett Adenauer għadha EUR 32,5 miljun 
taħt il-baġit globali approvat;

118. Jinnota li l-akbar proġett ta' bini tal-
Parlament – it-tkabbir tal-bini Konrad 
Adenauer fil-Lussemburgu – jinsab fil-punt 
ta' finalizzazzjoni tal-ewwel fażi tiegħu, is-
sit tal-Lvant, li jirrappreżenta madwar 
70 % tal-proġett kollu; ifakkar li, 
attwalment, il-persunal tal-Parlament fil-
Lussemburgu jinsab f'erba' binjiet; 
jirrikonoxxi li l-binja Konrad Adenauer se 
tlaqqa' s-servizzi kollha taħt saqaf wieħed 
u, għalhekk, se jippermetti ekonomiji ta' 
skala fl-oqsma tal-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà u l-ġestjoni tal-faċilitajiet tal-bini; 
jirrimarka bi tħassib li, ċerti spejjeż relatati 
mad-dewmien fil-kostruzzjoni kienu ogħla 
milli kien previst oriġinarjament, iżda bis-
saħħ tal-ispejjeż konsiderevolment aktar 
baxxi għall-ispejjeż finanzjarji tal-krediti, 
il-Parlament kien kapaċi jikkumpensa l-
ħtiġijiet finanzjarji addizzjonali; jieħu nota 
li, f'dan l-istadju, l-ispiża totali tal-proġett 
Adenauer għadha EUR 32,5 miljun taħt il-
baġit globali approvat, u dan jeskludi l-
ispejjeż tal-ġestjoni tal-proġett, l-ispejjeż 
finanzjarji, il-korpi ċċertifikati, eċċ.; 
jiddispjaċih dwar iż-żieda fl-ispejjeż 
minħabba d-dewmien fil-kostruzzjoni u 
jinnota li kien hemm bżonn ta' 
tranżazzjonijiet mal-kumpaniji tal-
kostruzzjoni (b'rabta mad-dewmien bil-
proġett) biex jiġu evitati dewmien u 
spejjeż ulterjuri (bejn 5 % u 15 % tal-
ammont tal-kuntratt);
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118a.  Jinnota bi tħassib li, bħal fis-snin 
preċedenti, ġie awtorizzat trasferiment ta' 
tlaqqit ġdid – ta' EUR 29 miljun – għall-
prefinanzjament tal-proġett tal-bini 
Konrad Adenauer; jenfasizza li tali 
"tlaqqit" jirrappreżenta rilassament tal-
prinċipju tal-ispeċifikazzjoni u jikser 
intenzjonalment il-prinċipju tal-eżattezza 
tal-baġit; ma jaqbilx mal-prattika attwali 
ta' "trasferiment ta' tlaqqit" ta' tmiem is-
sena bħala kontribuzzjoni għall-proġetti 
ta' bini attwali; jitlob ġestjoni aħjar tal-
baġit sabiex tali trasferimenti jitnaqqsu 
għall-minimu possibbli u biex jittejbu ċ-
ċarezza u t-trasparenza tal-linji baġitarji 
relatati;
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127. Jesprimi tħassib qawwi rigward il-
kundizzjonijiet tax-xogħol ta' tnejn mill-
konċessjonijiet esterni kkuntrattati mill-
Parlament, jiġifieri l-persunal tat-tindif u 
tar-ristoranti tal-Parlament, u 
jirrakkomanda bil-qawwa li d-DĠ INLO 
jorganizza stħarriġ indipendenti dwar is-
sodisfazzjon bil-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tal-persunal ikkonċernat b'kuntratt mal-
Parlament, sabiex jiġu żgurati r-rispett u d-
dinjità fuq il-post tax-xogħol; jitlob 
evalwazzjoni tal-politika tal-akkwist 
pubbliku tal-Parlament immirata biex 
jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
trasparenti u prevedibbli għas-servizzi 
kollha kkuntrattati; jistieden lill-Parlament 
jirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar 
ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni; 
jirrikonoxxi li l-Parlament jirrispetta l-
leġiżlazzjoni rilevanti;

127. Jesprimi tħassib qawwi rigward il-
kundizzjonijiet tax-xogħol ta' tnejn mill-
konċessjonijiet esterni kkuntrattati mill-
Parlament, jiġifieri l-persunal tat-tindif u 
tar-ristoranti tal-Parlament, u 
jirrakkomanda bil-qawwa li d-DĠ INLO 
jorganizza stħarriġ indipendenti dwar is-
sodisfazzjon bil-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tal-persunal ikkonċernat b'kuntratt mal-
Parlament, sabiex jiġu żgurati r-rispett u d-
dinjità fuq il-post tax-xogħol; jitlob 
evalwazzjoni tal-politika tal-akkwist 
pubbliku tal-Parlament immirata biex 
jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
trasparenti u prevedibbli għas-servizzi 
kollha kkuntrattati; jistieden lill-Parlament 
jirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar 
ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni; 
jirrikonoxxi li l-Parlament jirrispetta l-
leġiżlazzjoni rilevanti; jistieden lis-
Segretarju Ġenerali, fil-kuntest ġenerali 
tal-kriżi tal-coronavirus, jesiġi li l-
kumpaniji esterni kollha li jipprovdu s-
servizzi tagħhom fil-Parlament 
jiggarantixxu d-drittijiet tax-xogħol u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal 
tagħhom u jikkonformaw b'mod strett 
mal-miżuri adottati mill-gvern fil-kuntest 
tal-kriżi COVID-19;
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160. Jistieden lis-Segretarju Ġenerali, kif 
ukoll lill-Bureau, jeżawrixxu l-
possibbiltajiet kollha biex isibu soluzzjoni 
ġusta għall-problema filwaqt li r-
responsabbiltà tal-Parlament tinżamm 
f'livell minimu, peress li huma involuti l-
flus tal-kontribwenti, u jinfurmaw lill-
Awtorità ta' kwittanza dwar il-miżuri 
meħuda f'dan ir-rigward;

160. Jistieden lis-Segretarju Ġenerali, kif 
ukoll lill-Bureau, jeżawrixxu – 
b'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet 
tal-Istatut għall-Membri, jiġifieri l-
Artikolu 27(1) u (2) – il-possibbiltajiet 
kollha biex isibu soluzzjoni ġusta għall-
problema filwaqt li r-responsabbiltà tal-
Parlament tinżamm f'livell minimu, peress 
li huma involuti l-flus tal-kontribwenti, u 
jinfurmaw lill-Awtorità ta' kwittanza dwar 
il-miżuri meħuda f'dan ir-rigward;
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