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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 356a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

356a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-
aħbar tat-trasferiment lejn Brussell – jew 
saħansitra l-għeluq – tal-Aġenzija 
Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-
Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA) u l-impatt 
fuq il-persunal tal-Kummissjoni fil-
Lussemburgu; ifakkar fil-Memorandum 
ta' Qbil iffirmat f'Jannar 2020 mal-
organizzazzjonijiet trejdjunjonistiċi ta' sitt 
aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni, 
inkluża ċ-CHAFEA, li jistipula li 
kwalunkwe deċiżjoni li tikkonċerna l-
persunal trid l-ewwel tiġi diskussa mar-
rappreżentanti tal-ħaddiema; ifakkar 
ukoll fil-Ftehim Georgieva/Asselborn 
iffirmat fl-2015 mal-awtoritajiet 
Lussemburgiżi u għalhekk jistenna 
ġustifikazzjoni dettaljata tat-trasferiment; 
jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan 
soċjali għall-persunal affettwat, inkluż, 
iżda mhux biss, dwar l-istabbiltà tal-
karriera u s-sitwazzjoni familjari 
tagħhom; 
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356b. Jinnota li l-Kummissjoni qed 
taħdem fuq l-immappjar tal-aġenziji 
eżekuttivi għall-programmi finanzjarji 
2021-2027; jirrimarka li ristrutturar fuq 
skala kbira bilfors ikollu konsegwenzi 
għall-persunal u dan se jaffettwa wkoll 
lid-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni li 
jaħdmu mal-Aġenziji Eżekuttivi; jistieden 
lill-Kummissjoni biex fil-proċess tinvolvi 
lill-membri tal-persunal ikkonċernat jew 
lir-rappreżentanti tagħhom u tirrapporta 
lura dwar il-kwistjoni għand l-awtorità 
tal-kwittanza;
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427. Ifakkar ukoll li d-data disponibbli 
ppreżentata fir-Rapport Speċjali 
Nru 5/2019 tal-Qorti turi li l-Fond għandu 
effett konsiderevoli fi kważi l-Istati 
Membri kollha u li l-miżuri ta' għajnuna 
alimentari u materjali u ta' inklużjoni 
soċjali tal-FEAD jagħmlu differenza għal 
dawk l-aktar fil-bżonn, inklużi dawk li 
inkella jafu jkunu esklużi mill-assistenza 
soċjali ordinarja jew li għandhom bżonn 
għajnuna immedjata; jenfasizza wkoll li, 
skont il-banek tal-ikel, terz mill-ikel li 
jipprovdu huwa ffinanzjat mill-FEAD, u li 
l-FEAD jippermetti anqas dipendenza mill-
fluss irregolari ta' donazzjonijiet u 
għalhekk jippermetti l-ippjanar aħjar tat-
tqassim mill-ġdid ta' ikel speċifiku;

427. Ifakkar li l-għan tal-FEAD hu li 
jtaffi l-agħar forom ta' faqar fl-Unjoni, 
bħall-privazzjoni tal-ikel, il-kundizzjoni 
tal-persuni mingħajr dar u l-faqar fost it-
tfal; ifakkar ukoll li d-data disponibbli 
ppreżentata fir-Rapport Speċjali 
Nru 5/2019 tal-Qorti turi li l-Fond għandu 
effett konsiderevoli fi kważi l-Istati 
Membri kollha u li l-miżuri ta' għajnuna 
alimentari u materjali u ta' inklużjoni 
soċjali tal-FEAD jagħmlu differenza għal 
dawk l-aktar fil-bżonn, inklużi dawk li 
inkella jafu jkunu esklużi mill-assistenza 
soċjali ordinarja jew li għandhom bżonn 
għajnuna immedjata; jenfasizza wkoll li, 
skont il-banek tal-ikel, terz mill-ikel li 
jipprovdu huwa ffinanzjat mill-FEAD, u li 
l-FEAD jippermetti anqas dipendenza mill-
fluss irregolari ta' donazzjonijiet u 
għalhekk jippermetti ppjanar aħjar fir-
ridistribuzzjoni ta' ikel speċifiku; 
jenfasizza li hemm bżonn appoġġ immirat 
għall-FEAD biex jitħarsu l-persuni l-
aktar fil-bżonn u vulnerabbli, inklużi t-
tfal, li huma f'riskju akbar ta' faqar jew 
esklużjoni soċjali minħabba l-kriżi tal-
COVID-19;
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