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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jinnota li l-ftehim ta' kooperazzjoni 
amministrattiva bejn il-Kumitat, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u 
l-Parlament fl-2014 intemm fil-
31 ta' Diċembru 2019; jinnota li sa issa l-
ftehim tal-2014 la reġa' ġie nnegozjat u 
lanqas estiż; huwa tal-opinjoni li l-ftehim 
tal-2014 kien żbilanċjat ħafna għall-
Kumitat u l-KESE ("il-Kumitati"), li 
b'kollox ittrasferew 60 traduttur lill-
Parlament (36 mill-KESE) u bi skambju 
użaw biss is-servizzi tas-Servizz ta' Riċerka 
tal-Parlament Ewropew (EPRS); jinnota bi 
tħassib li bħala konsegwenza, il-Kumitati 
kellhom jingaġġaw persunal kuntrattwali u 
jesternalizzaw is-servizzi ta' traduzzjoni 
tagħhom; jinnota bi tħassib li biex 
jikkumpensa għat-tnaqqis fil-persunal tat-
traduzzjoni, il-Parlament ipprovda fondi 
addizzjonali (EUR 1 200 000 mill-2015 
sal-2016) għall-Kumitati biex tiġi koperta 
l-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-
traduzzjoni u li dan l-ammont jista' jiġi 
riallokat għal oqsma oħra ta' politika jekk 
ma jintużax kollu għal traduzzjoni 
esternalizzata (il-KESE uża din il-
possibbiltà ta' riallokazzjoni fl-aħħar tliet 
snin); huwa tal-opinjoni li dawn iċ-
ċirkostanzi mhumiex konformi mal-kriterji 
ta' ġestjoni finanzjarja ġenerali tajba u 
prudenti, u għandhom jerġgħu jiġu 
kkunsidrati fil-każ ta' estensjoni ta' dan il-
kuntratt jew ta' negozjati ta' ftehim ġdid; 
jirrikonoxxi li mil-lat politiku, il-ftehim 

16. Jinnota li l-ftehim ta' kooperazzjoni 
amministrattiva bejn il-Kumitat, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u 
l-Parlament fl-2014 intemm fil-
31 ta' Diċembru 2019; jinnota li sa issa l-
ftehim tal-2014 la reġa' ġie nnegozjat u 
lanqas estiż; huwa tal-opinjoni li l-ftehim 
tal-2014 kien żbilanċjat ħafna għall-
Kumitat u l-KESE ("il-Kumitati"), li 
b'kollox ittrasferew 60 traduttur lill-
Parlament (24 mill-Kumitat) u bi skambju 
użaw biss is-servizzi tas-Servizz ta' Riċerka 
tal-Parlament Ewropew (EPRS); jinnota bi 
tħassib li bħala konsegwenza, il-Kumitati 
kellhom jingaġġaw persunal kuntrattwali u 
jesternalizzaw is-servizzi ta' traduzzjoni 
tagħhom; jinnota bi tħassib li biex 
jikkumpensa għat-tnaqqis fil-persunal tat-
traduzzjoni, il-Parlament ipprovda fondi 
addizzjonali (EUR 1 200 000 mill-2015 
sal-2016) għall-Kumitati biex tiġi koperta 
l-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-
traduzzjoni u li dan l-ammont jista' jiġi 
riallokat għal oqsma oħra ta' politika jekk 
ma jintużax kollu għal traduzzjoni 
esternalizzata; huwa tal-opinjoni li dawn 
iċ-ċirkostanzi mhumiex konformi mal-
kriterji ta' ġestjoni finanzjarja ġenerali tajba 
u prudenti, u għandhom jerġgħu jiġu 
kkunsidrati fil-każ ta' estensjoni ta' dan il-
kuntratt jew ta' negozjati ta' ftehim ġdid; 
jirrikonoxxi li mil-lat politiku, il-ftehim 
għandu jiġi aġġornat biex jingħelbu l-isfidi 
tal-lum, bħall-QFP il-ġdid jew ir-regoli l-



AM\1204621MT.docx PE647.616v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

għandu jiġi aġġornat biex jingħelbu l-isfidi 
tal-lum, bħall-QFP il-ġdid jew ir-regoli l-
ġodda dwar il-politika ta' koeżjoni;

ġodda dwar il-politika ta' koeżjoni;
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23. Jesprimi tħassib serju dwar il-
konferma tal-preżenza ta' asbestos 
f'postijiet kritiċi tal-binja VMA inkluża ż-
żona ta' parkeġġ; jiddeplora bil-qawwa li 
f'Settembru 2019 kuntrattur estern 
speċjalizzat għamel inventarju xahar biss 
wara l-iffirmar tal-ftehim mal-
Kummissjoni; jiddeplora l-fatt li l-ftehim 
ġie ffirmat mingħajr ma ġew infurmati l-
partijiet ikkonċernati kollha fi żmien xieraq 
dwar il-possibbiltà ta' preżenza ta' asbestos 
fil-binja VMA; jiddeplora wkoll il-fatt li l-
membri u l-persunal ma ġewx infurmati 
dwar is-sitwazzjoni u jqis li mhuwiex 
biżżejjed li l-informazzjoni ġiet 
ippubblikata fuq l-intranet tal-ESSC fejn 
huwa diffiċli li wieħed isibha;

23. Jesprimi tħassib serju dwar il-
konferma tal-preżenza ta' asbestos 
f'postijiet kritiċi tal-binja VMA inkluża ż-
żona ta' parkeġġ; jiddeplora bil-qawwa li 
f'Settembru 2019 kuntrattur estern 
speċjalizzat għamel inventarju xahar biss 
wara l-iffirmar tal-ftehim mal-
Kummissjoni; jiddeplora l-fatt li l-ftehim 
ġie ffirmat mingħajr ma ġew infurmati l-
partijiet ikkonċernati kollha fi żmien xieraq 
dwar il-possibbiltà ta' preżenza ta' asbestos 
fil-binja VMA; jiddeplora wkoll il-fatt li l-
membri u l-persunal ma ġewx infurmati 
dwar is-sitwazzjoni u jqis li mhuwiex 
biżżejjed li l-informazzjoni ġiet 
ippubblikata fuq l-intranet tal-Kumitat fejn 
huwa diffiċli li wieħed isibha;
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