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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinnota li fl-2018 ġie rrapportat każ 
wieħed ta' allegat fastidju permezz tal-
proċedura formali (Artikolu 24 tar-
Regolamenti tal-Persunal u Artikolu 12§1 
tad-Deċiżjoni tal-Kumitat dwar il-
prevenzjoni tal-fastidju); ifakkar li l-
inkjesta amministrattiva ġiet konkluża, u 
ġiet imposta sanzjoni dixxiplinarja fuq il-
persuna akkużata; jieħu nota tal-fatt li fl-
2018 ġew rapportati tliet każijiet oħra ta' 
allegat fastidju, sa ċertu punt marbuta 
flimkien, permezz ta' seba' rapporti ta' 
informaturi; jieħu nota tal-fatt li tnedew 
żewġ inkjesti amministrattivi u li l-
kwistjonijiet ġew riferuti lill-OLAF 
f'Jannar 2019;

3. Jinnota li fl-2018 ġie rrapportat każ 
wieħed ta' allegat fastidju permezz tal-
proċedura formali (Artikolu 24 tar-
Regolamenti tal-Persunal u Artikolu 12§1 
tad-Deċiżjoni tal-Kumitat dwar il-
prevenzjoni tal-fastidju); ifakkar li l-
inkjesta amministrattiva ġiet konkluża, u 
ġiet imposta sanzjoni dixxiplinarja minima 
fuq il-persuna akkużata għalkemm 
għadhom ma ġewx eżawsti l-
possibbiltajiet kollha ta' appell; jieħu nota 
tal-fatt li fl-2018 ġew irrapportati tliet 
każijiet oħra ta' allegat fastidju, sa ċertu 
punt marbuta flimkien, permezz ta' seba' 
rapporti ta' informaturi; jieħu nota tal-fatt li 
tnedew żewġ inkjesti amministrattivi u li l-
kwistjonijiet ġew riferuti lill-OLAF 
f'Jannar 2019; 
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32. Jinnota l-miżuri kollha meħuda 
biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-politika 
kontra l-fastidju, bħal taħriġ dwar temi 
speċifiċi, netwerking tal-konsulenti 
kunfidenzjali u superviżjoni regolari minn 
konsulent estern; jinnota li qiegħda titqies 
reviżjoni tad-deċiżjoni attwali dwar il-
fastidju biex jiġi żgurat li jkun hemm 
sinerġiji aħjar ma' regolamenti rilevanti 
oħra, bħal dawk dwar l-informaturi; jinnota 
l-kors dwar l-etika u l-integrità li huwa 
obbligatorju għall-persunal kollu u li jkopri 
standards ta' mġiba fil-post tax-xogħol, 
inkluż dwar x'inhuwa l-fastidju u kif 
tittrattah; jiddispjaċih ħafna li dawn il-
miżuri kollha naqsu milli jevitaw il-każijiet 
relatati ta' fastidju u milli jipproteġu lill-
vittmi; ifakkar lill-Kumitat li protezzjoni 
proattiva, reali u urġenti (inkluż kontra 
theddid, rikatt u attentati ta' tixħim) tal-
vittmi u tal-informaturi għandha tkun 
waħda mill-prijoritajiet ewlenin ta' dawn il-
miżuri; jappella lill-Kumitat isaħħaħ u 
jtejjeb il-miżuri meħuda s'issa u fuq kollox 
jipproteġi lill-vittmi b'mod effikaċi; jitlob 
lill-Kumitat jirrapporta lura dwar dan lill-
Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-
Baġit f'dan ir-rigward;

32. Jinnota l-miżuri kollha meħuda 
biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-politika 
kontra l-fastidju, bħal taħriġ dwar temi 
speċifiċi, netwerking tal-konsulenti 
kunfidenzjali u superviżjoni regolari minn 
konsulent estern; jinnota li qiegħda titqies 
reviżjoni tad-deċiżjoni attwali dwar il-
fastidju biex jiġi żgurat li jkun hemm 
sinerġiji aħjar ma' regolamenti rilevanti 
oħra, bħal dawk dwar l-informaturi; jinnota 
l-kors dwar l-etika u l-integrità li huwa 
obbligatorju għall-persunal kollu u li jkopri 
standards ta' mġiba fil-post tax-xogħol, 
inkluż dwar x'inhuwa l-fastidju u kif 
tittrattah; jiddispjaċih ħafna li dawn il-
miżuri kollha naqsu milli jevitaw il-każijiet 
relatati ta' fastidju u milli jipproteġu lill-
vittmi; ifakkar lill-Kumitat li protezzjoni 
proattiva, reali u urġenti (inkluż kontra 
theddid, rikatt u attentati ta' tixħim) tal-
vittmi u l-informaturi kollha għandha tkun 
waħda mill-prijoritajiet ewlenin ta' dawn il-
miżuri; jistieden lill-Kumitat isaħħaħ u 
jtejjeb il-miżuri meħuda s'issa u fuq kollox 
jipproteġi lill-vittmi kollha b'mod effikaċi; 
jitlob lill-Kumitat jirrapporta lura dwar dan 
lill-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll 
tal-Baġit f'dan ir-rigward;
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Paragrafu 39

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39. Jiddispjaċih bis-sħiħ dwar l-
allegazzjonijiet pubbliċi kkawżati mill-
proċedura ta' reklutaġġ għas-Segretarju 
Ġenerali l-ġdid tal-Kumitat; jinnota l-
argumenti mressqa mis-Segretarju Ġenerali 
fit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-
Parlament għall-Kwittanza 2018; jisħaq 
fuq l-importanza li jiġi żgurat b'mod strett 
it-twettiq, bi trasparenza sħiħa, tal-fażijiet 
kollha mingħajr ebda eċċezzjoni matul il-
proċedura kollha (pubblikazzjoni, għażla, 
ħatra u stabbiliment) hekk kif stabbilit fir-
Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat u fir-
Regolamenti tal-Persunal sabiex jiġi evitat 
kwalunkwe riskju għar-reputazzjoni, mhux 
biss għall-Kumitat iżda għall-
istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni;

39. Jiddispjaċih bis-sħiħ dwar l-
allegazzjonijiet pubbliċi kkawżati mill-
proċedura ta' reklutaġġ għas-Segretarju 
Ġenerali l-ġdid tal-Kumitat; jinnota l-
argumenti mressqa mis-Segretarju Ġenerali 
fit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-
Parlament għall-Kwittanza 2018; jisħaq 
fuq l-importanza li jiġi żgurat b'mod strett 
it-twettiq, bi trasparenza sħiħa, tal-fażijiet 
kollha mingħajr ebda eċċezzjoni matul il-
proċedura kollha (il-pubblikazzjoni, l-
għażla, il-ħatra u l-istabbiliment) hekk kif 
stabbilit fir-Regoli ta' Proċedura tal-
Kumitat u fir-Regolamenti tal-Persunal 
sabiex tkun konformi magħhom u wkoll 
jiġi evitat kwalunkwe riskju għar-
reputazzjoni, mhux biss għall-Kumitat iżda 
wkoll għall-istituzzjonijiet kollha tal-
Unjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

50. Jilqa' l-iffrankar annwali li 
jammonta għal EUR 11,8 miljun fir-
rigward tal-infrastruttura u 
EUR 0,72 miljun fir-rigward ta' kera, 
manutenzjoni, oġġetti għall-konsum u 
persunal minħabba li ż-żewġ Kumitati 
qegħdin jikkondividu r-riżorsi f'dawn l-
oqsma; jilqa' wkoll il-fatt li l-iffrankar 
baġitarju annwali fl-IT, minħabba l-
kooperazzjoni bejn iż-żewġ Kumitati, 
jammonta għal madwar EUR 5 miljun 
għaż-żewġ Kumitati; jinnota li eżempju 
ieħor ta' sinerġija ċara permezz tal-
kooperazzjoni mal-Parlament, li joħloq 
iffrankar f'termini ta' spejjeż tal-persunal 
u li jammonta għal EUR 3,3 miljun (fil-
livelli tas-salarji tal-2016), huwa l-użu 
tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament 
Ewropew (36 kariga tal-Kumitat ġew 
ittrasferiti lejn l-EPRS għal dan il-għan);

50. Jilqa' l-iffrankar annwali li 
jammonta għal EUR 11,8 miljun fir-
rigward tal-infrastruttura u 
EUR 0,72 miljun fir-rigward ta' kera, 
manutenzjoni, oġġetti għall-konsum u 
persunal minħabba li ż-żewġ Kumitati 
qegħdin jikkondividu r-riżorsi f'dawn l-
oqsma; jilqa' wkoll il-fatt li l-iffrankar 
baġitarju annwali fl-IT, minħabba l-
kooperazzjoni bejn iż-żewġ Kumitati, 
jammonta għal madwar EUR 5 miljun 
għaż-żewġ Kumitati;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 66

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

66. Jinnota r-rieda tal-Kumitat li 
jtejjeb il-metodi ta' ħidma tiegħu billi 
jibdel is-sistema li tirrikjedi firma waħda 
bħala konferma tal-preżenza tal-Membri 
fil-laqgħat għal sistema li tirrikjedi żewġ 
firem, waħda fil-bidu tal-laqgħa u waħda fi 
tmiem il-laqgħa; jinnota li l-Kumitat ser 
ikompli jistudja l-prattiki u l-esperjenzi fil-
Parlament u f'istituzzjonijiet u korpi oħra 
tal-Unjoni rigward ir-rekord tal-preżenzi u 
dawn ser ikunu l-punt ta' riferiment għall-
aħjar prattiki; jitlob lill-Kumitat biex 
jirrapporta dwar kwalunkwe kisbiet fir-
rapport tal-attivitajiet annwali tiegħu;

66. Jinnota li l-Kumitat m'għandux l-
intenzjoni jbiddel is-sistema li tirrikjedi 
firma waħda bħala konferma tal-preżenza 
tal-Membri fil-laqgħat għal sistema li 
tirrikjedi żewġ firem, waħda fil-bidu tal-
laqgħa u waħda fi tmiem il-laqgħa; jitlob 
lill-Kumitat biex, bil-għan li jtejjeb il-
metodi kif jopera, ikompli jistudja l-
prattiki u l-esperjenzi fil-Parlament u 
f'istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni 
rigward ir-rekord tal-preżenza u jużahom 
bħala punt ta' riferiment għall-aħjar 
prattiki; jitlob lill-Kumitat jirrapporta lura 
dwar kwalunkwe kisbiet fir-rapport tal-
attivitajiet annwali tiegħu;
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