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7.5.2020  A9-0021/32

Emenda 32
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19 a. Itenni l-appell tiegħu lill-Bureau 
biex jagħti segwitu għad-deċiżjonijiet ta' 
kwittanza kollha, skont l-Artikolu 25 u l-
Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura u l-
Artikoli 6 u 166 tar-Regolament 
Finanzjarju; jitlob lis-Segretarju Ġenerali 
jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Bureau, 
filwaqt li jevidenzja r-rikjesti kollha għal 
azzjoni jew deċiżjoni min-naħa tal-
Bureau; jistieden lis-Segretarju Ġenerali 
jistabbilixxi pjan ta' azzjoni u skeda ta' 
żmien li jippermettu lill-Bureau jagħti 
segwitu u/jew jirrispondi għar-
rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-
riżoluzzjonijiet ta' kwittanza tal-
Parlament u jinkludi r-riżultati fid-
dokument ta' monitoraġġ annwali; jitlob 
lis-Segretarju Ġenerali jirrapporta fi 
żmien xieraq lill-Kumitat tal-Baġit u lill-
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar il-
proġetti kollha b'impatt baġitarju 
sinifikanti li jkunu ġew ippreżentati lill-
Bureau; itenni l-ħtieġa li l-Bureau jtejjeb 
sostanzjalment, b'mod proattiv, it-
trasparenza tal-proċedura ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet tiegħu;
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7.5.2020 A9-0021/33

Emenda 33
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19b. Jiddeplora l-fatt li, fl-2018, l-
investigazzjoni interna identifikat erba' 
każijiet fil-qasam tal-allowance għall-
assistenza parlamentari u dan ippermetta 
l-irkupru ta' EUR 146 814 (47 każ 
identifikati fl-2017 u EUR 903 741,00 
irkuprati) u li, fir-rigward tal-allowances 
tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza tal-
Membri, ġew irkuprati EUR 173 546 
minn sitt investigazzjonijiet 
(EUR 68 589,05 fl-2017);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Emenda 34
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza l-fatt li r-regoli attwali 
dwar it-terminazzjoni ta' kuntratt għall-
APA ma jipprevedux il-possibbiltà ta' 
terminazzjoni permezz ta' "kunsens 
reċiproku", li jkun mod kif tiġi rikonoxxuta 
r-relazzjoni speċjali bejn il-Membri u l-
assistenti, meta ż-żewġ partijiet jistgħu 
jirrikonoxxu li l-fiduċja reċiproka 
m'għadhiex tissussisti, u jibbenefikaw 
minn soluzzjoni komuni; jitlob lis-
Segretarju Ġenerali jsib soluzzjoni għall-
fatt li s-salarji tal-APA jistgħu jmorru biss 
f'kontijiet bankarji Belġjani peress li dan 
imur kontra l-idea ta' unjoni monetarja u ta' 
pagamenti unika;

30. Jenfasizza l-fatt li r-regoli attwali 
dwar it-terminazzjoni ta' kuntratt għall-
APA ma jipprevedux il-possibbiltà ta' 
terminazzjoni permezz ta' "kunsens 
reċiproku", li jkun mod kif tiġi rikonoxxuta 
r-relazzjoni speċjali bejn il-Membri u l-
assistenti, meta ż-żewġ partijiet jistgħu 
jirrikonoxxu li l-fiduċja reċiproka 
m'għadhiex tissussisti, u jibbenefikaw 
minn soluzzjoni komuni mingħajr ma 
jiddgħajfu d-drittijiet soċjali tal-APA; 
jitlob lis-Segretarju Ġenerali jsib 
soluzzjoni għall-fatt li s-salarji tal-APA 
jistgħu jmorru biss f'kontijiet bankarji 
Belġjani peress li dan imur kontra l-idea ta' 
unjoni monetarja u ta' pagamenti unika;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Emenda 35
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31a. Itenni t-talba tiegħu lill-
Konferenza tal-Presidenti u lill-Bureau 
biex jikkunsidraw mill-ġdid il-possibbiltà 
li l-APA, skont ċerti kundizzjonijiet li 
għad iridu jiġu stabbiliti, jakkumpanjaw 
lill-Membri fuq delegazzjonijiet u 
missjonijiet uffiċjali tal-Parlament, kif 
diġà mitlub minn bosta Membri; jistieden 
lis-Segretarju Ġenerali jinvestiga l-
konsegwenzi baġitarji, u l-organizzazzjoni 
u l-loġistika ta' dawk il-missjonijiet;
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7.5.2020 A9-0021/36

Emenda 36
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 40

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

40. Ifakkar fis-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 
Ewropew fil-każijiet 
konġunti 488/2018/KR u 514/2018/K, u 
jistieden lis-Segretarju Ġenerali jkompli 
jtejjeb il-proċeduri ta' ħatra tal-uffiċjali ta' 
grad għoli permezz ta' aktar trasparenza u 
ugwaljanza; jistieden lill-amministrazzjoni 
tal-Parlament tirrapporta kull sena dwar il-
ħatra tal-uffiċjali ta' grad għoli;

40. Ifakkar fis-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 
Ewropew fil-każijiet 
konġunti 488/2018/KR u 514/2018/K, kif 
ukoll fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-
18 ta' April 2018, b'mod partikolari li l-
uffiċjali mill-korpi rappreżentattivi tal-
persunal ikunu fuq il-bordijiet tal-għażla 
tal-Parlament għal karigi ta' maniġment 
superjuri, u jistieden lis-Segretarju 
Ġenerali jkompli jtejjeb il-proċeduri ta' 
ħatra tal-uffiċjali ta' grad għoli permezz ta' 
aktar trasparenza u ugwaljanza; jitlob, 
barra minn hekk, li jiġu żgurati l-
konsistenza fir-rigward tal-
pubblikazzjonijiet esterni ta' karigi ta' 
maniġment superjuri u d-diliġenza fil-
pubblikazzjoni ta' dawn il-karigi kif u 
meta jitbattlu; jistieden lill-
amministrazzjoni tal-Parlament tirrapporta 
kull sena dwar il-ħatra tal-uffiċjali ta' grad 
għoli;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Emenda 37
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 91

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

91. Jikkonstata t-trasferiment tal-
kompiti relatati mal-Assistenti 
Parlamentari Akkreditati mid-Direttorat 
Ġenerali għall-Finanzi (DĠ FINS) lid-
DĠ PERS u l-isforz sinifikanti meħtieġ 
biex jiġi organizzat it-trasferiment tar-
responsabbiltajiet;

91. Jilqa' t-trasferiment tal-kompiti 
relatati mal-Assistenti Parlamentari 
Akkreditati mid-Direttorat Ġenerali għall-
Finanzi (DĠ FINS) lid-DĠ PERS u l-isforz 
sinifikanti meħtieġ biex jiġi organizzat it-
trasferiment tar-responsabbiltajiet;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Emenda 38
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 92

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

92. Jikkonstata b'sodisfazzjon il-
ħolqien tal-Front Office tal-Assistenti 
Parlamentari Akkreditati li jamministra l-
proċedura ta' reklutaġġ fl-intier tagħha tal-
APA, kif ukoll il-modifika u t-
terminazzjoni tal-kuntratti u l-appoġġ 
amministrattiv lill-APA; jilqa' l-
introduzzjoni ta' proċedura semplifikata u 
aktar rapida għar-reklutaġġ tal-APA u l-
progress lejn ġestjoni ta' fajls mingħajr 
karti; jitlob li t-timijiet amministrattivi tal-
Parlament responsabbli għar-reklutaġġ tal-
APA jissaħħu qabel il-bidu ta' kull mandat 
ġdid, għaż-żmien meħtieġ biex jiġi 
pprovdut taħriġ komprensiv minn qabel u 
sakemm jgħaddi l-perjodu b'volum tax-
xogħol għoli;

92. Jikkonstata b'sodisfazzjon il-
ħolqien tal-Front Office tal-Assistenti 
Parlamentari Akkreditati li jamministra l-
proċedura ta' reklutaġġ fl-intier tagħha tal-
APA, kif ukoll il-modifika u t-
terminazzjoni tal-kuntratti u l-appoġġ 
amministrattiv lill-APA; jemmen li 
għandha tissaħħaħ aktar il-kapaċità tal-
Front Office li jwieġeb għall-ħtiġijiet tal-
APA; jilqa' l-introduzzjoni ta' proċedura 
semplifikata u aktar rapida għar-reklutaġġ 
tal-APA u l-progress lejn ġestjoni ta' fajls 
mingħajr karti; jitlob li t-timijiet 
amministrattivi tal-Parlament responsabbli 
għar-reklutaġġ tal-APA jissaħħu qabel il-
bidu ta' kull mandat ġdid, għaż-żmien 
meħtieġ biex jiġi pprovdut taħriġ 
komprensiv minn qabel u sakemm jgħaddi 
l-perjodu b'volum tax-xogħol għoli;
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7.5.2020 A9-0021/39

Emenda 39
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 98

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

98. Jiġbed l-attenzjoni għar-Rapport 
Speċjali Nru 15/2019 tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri12: Implimentazzjoni tal-
pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-
Kummissjoni – Iffrankar sinifikanti, iżda 
mhux mingħajr konsegwenzi għall-
persunal; jinnota bi tħassib l-
osservazzjonijiet tal-Qorti li huma 
applikabbli għal istituzzjonijiet oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Parlament, u għalhekk 
jilqa' r-rieda tal-Kummissjoni li taċċetta r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; jappoġġa l-
pożizzjoni espressa mill-Kumitat tiegħu 
għall-Kontroll tal-Baġit13 dwar il-
kwistjoni; jenfasizza l-importanza li l-
Unjoni tipprovdi salarji kompetittivi meta 
mqabbla mas-settur privat fil-pajjiż ta' 
residenza u jinsab imħasseb li 
kundizzjonijiet inqas favorevoli ta' impjieg 
jistgħu jkunu naqqsu l-attraenza li wieħed 
jaħdem għall-Unjoni, b'mod partikolari 
meta hemm diffikultajiet biex jiġi attirat 
persunal suffiċjenti minn għadd ta' Stati 
Membri; iwissi dwar il-konsegwenzi serji li 
kwalunkwe tnaqqis baġitarju fl-
amministrazzjoni jew fit-tnaqqis tal-
persunal jista' jkollu fil-futur tas-servizz 
pubbliku tal-Unjoni Ewropea u l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni; 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
jwettqu valutazzjoni komprensiva tal-
impatt fuq il-ġestjoni tar-riżorsi umani u l-
benesseri tal-persunal ta' kwalunkwe 

98. Jiġbed l-attenzjoni għar-Rapport 
Speċjali Nru 15/2019 tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri12: Implimentazzjoni tal-
pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-
Kummissjoni – Iffrankar sinifikanti, iżda 
mhux mingħajr konsegwenzi għall-
persunal; jinnota bi tħassib l-
osservazzjonijiet tal-Qorti li huma 
applikabbli għal istituzzjonijiet oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Parlament, u għalhekk 
jilqa' r-rieda tal-Kummissjoni li taċċetta r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; jappoġġa l-
pożizzjoni espressa mill-Kumitat tiegħu 
għall-Kontroll tal-Baġit13 dwar il-
kwistjoni; jenfasizza l-importanza li l-
Unjoni tipprovdi salarji kompetittivi meta 
mqabbla mas-settur privat fil-pajjiż ta' 
residenza u jinsab imħasseb li 
kundizzjonijiet inqas favorevoli ta' impjieg 
jistgħu jkunu naqqsu l-attraenza li wieħed 
jaħdem għall-Unjoni, b'mod partikolari 
meta hemm diffikultajiet biex jiġi attirat 
persunal suffiċjenti minn għadd ta' Stati 
Membri; iwissi dwar il-konsegwenzi serji li 
kwalunkwe tnaqqis baġitarju fl-
amministrazzjoni jew fit-tnaqqis tal-
persunal jista' jkollu fil-futur tas-servizz 
pubbliku tal-Unjoni Ewropea u l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni; 
jesprimi wkoll it-tħassib kbir tiegħu dwar 
iż-żieda fil-proporzjon ta' persunal 
kuntrattwali b'riżultat tar-riforma tal-
persunal tal-2014 li rriżultat 
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riforma jew reviżjoni futura tar-
Regolamenti tal-Persunal;

f'kundizzjonijiet ta' impjieg dejjem aktar 
prekarji fl-istituzzjonijiet tal-UE u l-
istabbiliment ta' kategorija ta' persunal 
tal-UE parallel bi prezz baxx; jistieden 
lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jwettqu 
valutazzjoni komprensiva tal-impatt fuq il-
ġestjoni tar-riżorsi umani u l-benesseri tal-
persunal ta' kwalunkwe riforma jew 
reviżjoni futura tar-Regolamenti tal-
Persunal;

_________________ _________________
12 Rapport Speċjali Nru 15/2011 tal-Qorti 
tal-Awdituri: Implimentazzjoni tal-pakkett 
ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-
Kummissjoni – Iffrankar sinifikanti, iżda 
mhux mingħajr konsegwenzi għall-
persunal.

12 Rapport Speċjali Nru 15/2011 tal-Qorti 
tal-Awdituri: Implimentazzjoni tal-pakkett 
ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-
Kummissjoni – Iffrankar sinifikanti, iżda 
mhux mingħajr konsegwenzi għall-
persunal.

13 Dokument ta' Ħidma dwar l-
Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-
persunal tal-2014 fil-Kummissjoni – 
Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr 
konsegwenzi għall-persunal. 

13 Dokument ta' Ħidma dwar l-
Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-
persunal tal-2014 fil-Kummissjoni – 
Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr 
konsegwenzi għall-persunal. 
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7.5.2020 A9-0021/40

Emenda 40
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 100a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

100a. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Grupp 
ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza u d-
Diversità inkariga lid-DĠ PERS fl-2018 
biex jelabora rapport bi pjan direzzjonali 
li jinkludi l-lista ta' miżuri biex tiġi 
eliminata d-diskriminazzjoni abbażi ta' 
kwalunkwe raġuni bħall-oriġini etnika, 
id-diżabbiltà, l-orjentazzjoni sesswali u l-
identità tal-ġeneru fis-Segretarjat tal-PE; 
jieħu nota tal-fatt li l-Bureau adotta r-
rapport f'April 2019 u diġà qed jiġi 
implimentat; jitlob lill-Grupp ta' Livell 
Għoli jkompli jsaħħaħ u jtejjeb dan it-tip 
ta' miżuri u inizjattivi sabiex jitrawwem 
ambjent tax-xogħol inklużiv fil-PE;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Emenda 41
Maria Grapini
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 107a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

107a. Jitlob l-implimentazzjoni sħiħa tal-
miżuri rakkomandati fir-riżoluzzjoni tal-
Parlament tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar 
il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż 
sesswali fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-
implimentazzjoni tat-taħriġ kontra l-
fastidju għall-persunal u l-Membri kollha 
fuq bażi obbligatorja, kif ukoll ir-
ristrutturar taż-żewġ kumitati eżistenti 
f'kumitat indipendenti wieħed; jitlob li l-
ispejjeż ġudizzjarji u mediċi tal-vittmi ta' 
fastidju jkunu koperti skont l-Artikolu 24 
tar-Regolamenti tal-Persunal;

Or. en


