
AM\1205031MT.docx PE647.631v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

12.5.2020 A9-0102/5

Emenda 5
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
f'isem il-Grupp ID
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Olivier Chastel
L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2021
(2019/2214(BUD))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jitlob aktar informazzjoni dwar l-
arranġamenti u l-ispiża tal-ħolqien ta' serje 
ta' verżjonijiet mobbli tal-Parlamentarium, 
li jduru l-Istati Membri biex jipprovdu liċ-
ċittadini b'informazzjoni dwar il-
Parlament u l-Unjoni; jisħaq li din it-tip 
ta' inizjattiva trid tkun deċentralizzata u 
trid issir miċ-ċentri Europa Experience 
biex isir iffrankar u tkun razzjonali; jieħu 
nota li l-proġett jinkludi applikazzjoni tal-
mobile li fiha l-aħjar kontenut li jeżisti 
tal-Parlamentarium;

19. Jitlob aktar informazzjoni dwar l-
arranġamenti u l-ispiża tal-ħolqien ta' serje 
ta' verżjonijiet mobbli tal-Parlamentarium 
u jikkundanna l-ħela ta' flus il-
kontribwenti għal kampanja ta' 
propaganda għall-benefiċċju esklussiv 
tas-sistema tal-Unjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jiddubita mill-utilità u l-validità 
tal-verżjonijiet mobbli tal-
Parlamentarium u taċ-ċentri Europa 
Experience, speċjalment fi żmien meta l-
Unjoni għaddejja minn kriżi kbira fil-
qasam tas-saħħa u tal-ekonomija;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jinnota l-intenzjoni tal-Parlament u 
d-deċiżjoni tal-Bureau li jespandi l-attività 
tiegħu u l-preżenza diplomatika tiegħu lil 
hinn mill-fruntieri tal-Unjoni fl-Indoneżja 
(Jakarta), l-Etjopja (Addis Ababa) u l-Istati 
Uniti (New York) u jiddubita l-valur 
miżjud tiegħu; jitlob li ssir analiżi dettaljata 
u bir-reqqa tal-ispejjeż tar-rappreżentanza 
u tal-ispejjeż marbuta ma' tali espansjoni, 
jiġifieri l-akkomodazzjoni, is-segretarjati, 
il-persunal, ir-residenza u t-trasport, u li 
din l-analiżi tiġi kondiviża mal-Kumitat 
għall-Baġits tal-Parlament; jappella għal 
kollaborazzjoni bejn is-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna u l-Parlament 
rigward in-natura tax-xogħol u l-istatus 
tal-impjegati tal-Parlament matul il-
missjoni esterna tagħhom; jitlob li tiġi 
pprovduta analiżi dwar il-valur miżjud 
tar-rappreżentanza attwali tal-Parlament 
f'Washington;

20. Jiddispjaċih dwar l-intenzjoni tal-
Parlament li jespandi l-attività tiegħu u l-
preżenza diplomatika tiegħu lil hinn mill-
fruntieri tal-Unjoni fl-Indoneżja (Jakarta), 
l-Etjopja (Addis Ababa) u l-Istati Uniti 
(New York) u jiddubita l-valur miżjud 
tiegħu; jitlob li ssir analiżi dettaljata u bir-
reqqa tal-ispejjeż ta' rappreżentazzjoni u 
tal-ispejjeż marbuta ma' tali espansjoni, 
jiġifieri l-akkomodazzjoni, is-segretarjati, 
il-persunal, ir-residenza u t-trasport; jitlob 
li tiġi pprovduta analiżi dwar il-valur 
miżjud tar-rappreżentanza attwali tal-
Parlament f'Washington; jinsab ferm 
imħasseb dwar din il-ħela enormi u ġdida 
ta' flus il-kontribwenti u jfakkar li l-
politika barranija u r-rappreżentanza 
diplomatika għandhom jibqgħu 
kompetenzi esklużivi tal-Istati Membri;
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