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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 

Marittima għas-sena finanzjarja 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 

għas-sena finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-

Aġenzija1, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni2 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-

legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-

sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' xx ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li 

għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2014 (xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20023, 

u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tas-27 ta' Ġunju 2002 li jistabbilixxi Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà4, u b'mod 

partikolari l-Artikolu 19 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-

19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 

imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 

dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej5, 

– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-

30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-

Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

                                                 
1 ĠU C 409, 9.12.2015, p. 216. 
2 ĠU C 409, 9.12.2015, p. 216. 
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
4 ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. 
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 
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Kunsill1, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 

għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0000/2016), 

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 

għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014; 

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-

riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 

għas-Sigurtà Marittima, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex 

jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 

                                                 
1 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena 

finanzjarja 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 

għas-sena finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-

Aġenzija1, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni2 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-

legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-

sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' xx ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li 

għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2014 (xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20023, 

u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tas-27 ta' Ġunju 2002 li jistabbilixxi Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà4, u b'mod 

partikolari l-Artikolu 19 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-

19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 

imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 

dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej5, 

– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-

30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-

Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

                                                 
1 ĠU C 409, 9.12.2015, p. 216. 
2 ĠU C 409, 9.12.2015, p. 216. 
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
4 ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. 
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 
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Kunsill1, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 

għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0000/2016), 

1. Jinnota li l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima huma kif 

annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri; 

2. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena 

finanzjarja 2014; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur 

Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 

lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi  ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea (serje L). 

                                                 
1 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena 

finanzjarja 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 

tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 

għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0000/2016), 

A. billi, skont ir-rapporti finanzjarji tagħha, il-baġit finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 

Marittima ("l-Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2014 kien jammonta għal 

EUR 52 403 276, somma li tirrappreżenta tnaqqis ta' 9,37 % meta mqabbla mal-2013; 

B. billi l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 ("ir-rapport tal-

Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija 

huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet bażi huma legali u regolari; 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

1. Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzarja 2014 irriżultaw f'rata 

ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 94,78 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet 

ta' pagament kienet ta' 93,77 %; 

Impenji u riporti 

2. Jirrikonoxxi li, skont l-awditu annwali tal-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll skont ir-rapport ta' 

attività annwali tal-Aġenzija, ma ġiet identifikata l-ebda kwistjoni partikolari fir-rigward 

tal-livell ta' riporti fl-2014; josserva li mis-sena finanzjarja 2013 ġew riportati 

EUR 5 178 491; jinnota b'sodisfazzjon li ġew ikkanċellati 3,80 % biss tar-riporti tal-2013; 

Trasferimenti 

3. Jinnota li skont ir-rapport tal-attività annwali tal-Aġenzija, il-livell u n-natura tat-

trasferimenti fl-2014 baqgħu fi ħdan il-limiti tar-regoli finanzjarji tal-Aġenzija; jinnota li 

t-trasferimenti kollha tal-Aġenzija għall-2014 kienu 10 % anqas mill-approporjazzjonijiet 

għas-sena finanzjarja fil-linja baġitarja, meta jsir trasferiment minn titolu għal ieħor; 

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ 

4. Jieħu nota li l-Aġenzija nediet 82 proċedura ta' akkwist fis-sena finanzjarja 2014, bi 15-

il proċedura nnegozjata speċjali u b'67 proċedura nnegozjata miftuħa u b'valur baxx; 
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jinnota, barra minn hekk, li l-ammont imħallas għal kuntratti ta' akkwist iffirmati fl-2014 

kien ta' EUR 3 432 061; 

5. Jinnota mir-rapport tal-Qorti li, fi tmiem is-sena, fit-tabella tal-persunal tagħha, l-Aġenzija 

kellha 210 pożizzjoni fil-pjan ta' stabbiliment tagħha, li minnhom 198kienu okkupati, 

30 pożizzjoni ppjanati fil-baġit għal persunal kuntrattwali li minnhom 29 kienu okkupati, 

kif ukoll 18-il pożizzjoni għall-esperti nazzjonali sekondati li minnhom 15-il pożizzjoni 

kienu okkupati; jikkonstata li, bi prevenzjoni għat-tnaqqis tal-persunal u ta' prijoritajiet 

tax-xogħol li qed jevolvu, l-Aġenzija naqqset bi tlieta l-għadd ta' pożizzjonijiet tagħha 

minn funzjonijiet ġenerali; jifhem mill-Aġenzija li, biex tirreaġixxi b'mod aktar effikaċi 

għaż-żieda fl-ammont ta' xogħol, biex tidentifika l-għarfien espert disponibbli fil-preżent 

fl-Aġenzija u biex tagħti appoġġ lil politika ta' mobilità interna, l-Aġenzija ħolqot Bażi ta' 

Data tal-Kapital Uman bħala għodda ta' appoġġ għall-ġestjoni interna; 

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u t-trasparenza 

6. Jifhem mill-Aġenzija li l-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija emenda r-regoli ta' proċedura 

tiegħu; jieħu nota li dawn ir-regoli emendati jirriflettu l-bżonn li l-membri tal-Bord 

Amministrattiv u s-sostituti tagħhom jipprovdu s-CVs tagħhom għal pubblikazzjoni fuq 

is-sit web tal-Aġenzija, flimkien mad-dikjarazzjonijiet ta' impenn u ta' kunfidenzjalità 

ffirmati minnhom; jinnota li l-pubblikazzjoni ta' dawn is-CVs kienet mistennija qabel 

Ottubru 2015; jinnota, barra minn hekk, li s-CVs tad-Direttur Eżekuttiv u l-maniġment 

superjuri tal-Aġenzija diġà ġew ippubblikati fuq is-sit web tagħha; 

7. Jinnota li l-istrateġija tal-Aġenzija dwar il-prevenzjoni u l-identifikazzjoni tal-frodi, 

żviluppata f'konformità sħiħa mal-linji gwida pprovduti mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-

Frodi, ġiet adottata f'Novembru 2015; jifhem li għad fadal numru ta' azzjonijiet 

addizzjonali x'jiġu implimentati matul il-perjodu 2015-2016; jistieden lill-Aġenzija 

tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-istatus ta' implimentazzjoni ta' dawn l-

azzjonijiet; 

Kontrolli interni 

8. Jieħu nota li wieħed mill-elementi ewlenin tas-sistema ta' kontroll intern tal-Aġenzija 

huwa l-kontroll u r-reġistrazzjoni ta' eċċezzjonijiet għal regolamenti, politiki, regoli u 

proċeduri stabbiliti; josserva li total ta' 11 minn dawn l-eċċezzjonijiet ġew irreġistrati 

matul l-2014, li minnhom disgħa kienu eċċezzjonijiet ex ante u tnejn kienu ex post; jifhem 

mill-Aġenzija li ttieħdu azzjonijiet korrettivi fejn meħtieġ jew ingħataw kjarifiki sabiex 

jiġi evitat li sitwazzjonijiet simili jerġgħu jseħħu fil-futur; 

Awditu intern 

9. Jinnota li, fl-2014, is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni wettaq awditu 

dwar "L-Elementi Fundamentali tal-Assigurazzjoni" fl-Aġenzija; jieħu nota li, skont l-

IAS, is-sistema ta' kontroll intern imdaħħla fis-seħħ mill-maniġment tal-Aġenzija 

tipprovdi assigurazzjoni raġonevoli fir-rigward tal-ilħuq tal-objettivi tan-negozju stabbiliti 

fir-rapport annwali u fil-proċess tal-bini ta' assigurazzjoni sottostanti; 

10. Josserva li, meta twettaq l-awditu, ma kien hemm l-ebda proċess formalizzat u 

dokumentat tal-abbozzar tar-rapport annwali, u dan wassal għar-riskju li xi atturi involuti 
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fil-proċess setgħu ma kienux kompletament konxji mir-responsabbiltajiet tagħhom; 

jikkonstata li, wara l-awditu, l-Aġenzija stabbiliet pjan ta' azzjoni biex tindirizza r-

rakkomandazzjonijiet kollha li joħorġu mir-rapport tal-awditjar, u li sussegwentement ġie 

approvat mill-IAS; jieħu nota li l-Aġenzija rrevediet u ddokumentat il-proċess ta' abbozzar 

tar-rapport annwali sabiex tipprovdi linji gwida ċari kif ukoll definizzjoni tar-rwoli u tar-

responsabbiltajiet tal-partijiet kollha involuti fil-proċess ta' abbozzar, ivvalutar u 

approvazzjoni tar-rapport annwali; 

Kummenti oħra 

11. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Aġenzija fittxet b'mod attiv sinerġiji potenzjali ma' aġenziji 

oħra; jinnota b'mod partikolari li l-Aġenzija qed tikkondividi l-Faċilità ta' Kontinwità tal-

Attivitajiet f'Madrid (BCF) mal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-

Enerġija mill-Fużjoni u mal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd; jieħu nota li l-

Aġenzija, minħabba l-prossimità ġeografika tagħha, żviluppat kooperazzjoni mill-qrib 

maċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga fl-oqsma 

tar-riżorsi umani, l-infrastruttura u l-ICT; 

° 

° ° 

12. Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-

kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' [xx xxxx 2016]1 

[dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji].). 

 

                                                 
1 Testi adottati ta' din id-data, P[8_TA(-PROV)(2016)0000]. 


