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Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2021
(2019/2214(BUD))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jieħu nota tal-prattika kontinwa 
tat-"trasferiment ta' tlaqqit" ta' tmiem is-
sena li tikkontribwixxi għall-proġetti 
immobiljari attwali; jinnota li dan it-
"trasferiment ta' tlaqqit" sistematikament 
isir fl-istess kapitoli, l-istess titoli u, spiss, 
eżattament fl-istess linji baġitarji; jieħu 
nota tal-ispjegazzjoni mogħtija mill-
Kumitat għall-Baġits tal-Parlament lis-
servizzi tal-Parlament li l-Parlament 
iffranka kważi EUR 100 miljun fi mgħax 
minħabba dik il-prattika f'dawn l-aħħar 
snin u b'hekk seta' jżomm il-proġetti 
sinifikanti ta' bini tiegħu finanzjarjament 
taħt kontroll; jenfasizza li r-rata ta' 
implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament 
hija ta' kważi 99 %; iqis li tali prattika, 
minkejja li legali, tirriskja li tiġi perċepita 
bħala baġitjar eċċessiv ipprogrammat 
f'ċerti oqsma sabiex jiġu ġġenerati fondi 
għall-finanzjament tal-politika 
immobiljari tal-Parlament; jitlob li ssir 
riflessjoni dwar il-finanzjament ta' 
investimenti ewlenin fil-politika 
immobiljari, abbażi ta' ppjanar aktar 
trasparenti u dettaljat;

27. Jiddiżapprova l-prattika kontinwa 
tat-"trasferiment ta' tlaqqit" ta' tmiem is-
sena bħala kontribuzzjoni għall-proġetti 
immobiljari attwali u jqis li din hija 
inkoerenti mal-ħtieġa tat-trasparenza tal-
proġetti tal-bini prevista fil-baġit tal-
Parlament; jaċċentwa li dan it-
"trasferiment ta' tlaqqit" sistematikament 
isir fl-istess kapitoli, l-istess titoli u, spiss, 
eżattament fl-istess linji baġitarji; iqis li 
tali prattika, minkejja li legali, tirriskja li 
tiġi perċepita bħala valutazzjoni eċċessiva 
programmata ta' dawn il-linji baġitarji 
sabiex jiġu ġġenerati fondi għall-
finanzjament tal-politika immobiljari tal-
Parlament; jitlob li ssir riflessjoni dwar il-
finanzjament ta' investimenti fil-politika 
immobiljari;
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Emenda 9
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Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2021
(2019/2214(BUD))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34a. Jiddispjaċih li ma saru l-ebda 
arranġamenti addizzjonali biex jitħalla 
aċċess għad-dokumenti parlamentari 
kollha fil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Parlament Ewropew u biex jiġi stabbilit 
multilingwiżmu reali fi ħdan il-Parlament 
Ewropew; jirrimarka li r-Renju Unit telaq 
mill-Unjoni Ewropea u għalhekk ma 
hemm l-ebda raġuni, minkejja t-
tentazzjoni, biex jiġi favorit l-Ingliż fil-
Parlament Ewropew;
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Olivier Chastel
L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2021
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 44

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

44. Ifakkar fl-Artikolu 27(1) u (2) tal-
Istatut għall-Membri tal-Parlament 
Ewropew li jiddikjara li "[I]l-fond għall-
pensjoni volontarja mwaqqaf mill-
Parlament Ewropew għandu jinżamm 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Istatut 
għall-Membri jew ex Membri li diġà kisbu 
drittijiet jew jeddijiet futuri f'dak il-fond" 
u li "[D]rittijiet miksuba u drittijiet futuri 
għandhom jinżammu fl-intier tagħhom"; 
jikkonstata barra minn hekk li, fi tmiem l-
2018, l-ammont nett ta' assi għal 
kunsiderazzjoni u l-impenn attwarjali 
ammontaw għal EUR 112,3 miljun u 
EUR 398,4 miljun rispettivament, u dan 
irrappreżenta defiċit attwarjali ta' 
EUR 286,1 miljun; jirrimarka li dan 
iqajjem tħassib dwar il-possibilità ta' 
eżawriment tal-Fond ta' Pensjoni 
Volontarja; jistieden lis-Segretarju 
Ġenerali u lill-Bureau jirrispettaw bis-
sħiħ l-Istatut għall-Membri u jistabbilixxu 
pjan ċar għall-Parlament li jassumi u 
jieħu f'idejh l-obbligi u r-
responsabbiltajiet għall-iskema tal-
pensjoni volontarja tal-Membri tiegħu 
flimkien mal-Fond tal-Pensjoni; 
jappoġġja t-talba tal-Bureau lis-
Segretarju Ġenerali biex jinvestiga modi 
biex jiġi żgurat finanzjament sostenibbli 
tal-Fond ta' Pensjoni Volontarja skont id-
dispożizzjonijiet tal-Istatut għall-Membri 

44. Jinnota l-possibilità ta' eżawriment 
tal-Fond ta' Pensjoni Volontarja u jirrifjuta 
l-idea li jintużaw flus il-kontribwenti 
Ewropej biex titjieb il-vijabilità tal-fond; 
jenfasizza l-ħtieġa li s-Segretarju Ġenerali 
jintalab ifittex soluzzjonijiet li ma 
jimponux piż finanzjarju addizzjonali fuq 
il-kontribwent Ewropew;
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filwaqt li tiġi żgurata trasparenza sħiħa; 
iqis li għandhom jiġu eżawriti l-mezzi 
kollha possibbli biex tinstab soluzzjoni 
ġusta għall-problema, filwaqt li r-
responsabilità tal-Parlament tinżamm 
minima; jappella lill-Bureau u lill-
membri tal-Fond ta' Pensjoni Volontarja 
biex jappoġġjaw miżuri li għandhom l-
għan li jillimitaw id-defiċit tal-Fond ta' 
Pensjoni Volontarja;
1. Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew 
tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-
Istatut għall-Membri tal-Parlament 
Ewropew (2005/684/KE, Euratom) (ĠU 
L 262, 7.10.2005, p. 1).
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Josserva li l-baġit ta' 
EUR 2 090 467 628 propost għall-2021 se 
jirriżulta fi spejjeż ta' EUR 2 965 202 għal 
kull wieħed mis-705 Membru tal-
Parlament; jenfasizza li l-ispiża tal-
leġiżlazzjoni fil-livell Ewropew taqbeż sew 
l-ispiża tal-leġiżlazzjoni fil-livell 
nazzjonali;
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