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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
(2019/2060(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20181,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)2,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew lill-
awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet3,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni4 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-13 ta' Mejju 20205 li tiddifferixxi d-deċiżjoni ta' 
kwittanza għas-sena finanzjarja 2018, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 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 1605/20026, u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20127, u b'mod 

1 ĠU L 57, 28.02.2018.
2 ĠU C 327, 30.09.2018, p. 1.
3 ĠU C 340, 08.10.2019, p. 1.
4 ĠU C 340, 08.10.2019, p. 9.
5 Testi adottati, P9_TA-PROV(2020)0120.
6 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
7 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
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partikolari l-Artikoli 59, 118, 260, 261 u 262 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2020), 

1. Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena 
finanzjarja 2018;

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, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex 
jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 
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2. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, 
Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
(2019/2060(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2020), 

A. billi, fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza, l-awtorità ta' kwittanza tixtieq tisħaq fuq l-
importanza partikolari li tkompli tissaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni permezz ta' titjib fit-trasparenza u fl-obbligu ta' rendikont, kif ukoll bl-
implimentazzjoni tal-kunċett ta' baġitjar abbażi tal-prestazzjoni u governanza tajba tar-
riżorsi umani;

B. billi abbażi tal-eżitu u r-rakkomandazzjonijiet tal-investigazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew 
ta' Kontra l-Frodi (OLAF), il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew 
jistenna li jkun infurmat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (il-Kumitat) dwar 
il-miżuri meħuda biex jiġu ratifikati l-irregolaritajiet;

1. Jilqa' t-titjib li sar fis-sitwazzjoni ta' riporti relatati mal-linja baġitarja "Membri tal-
istituzzjoni u delegati" billi tiġi stabbilita skadenza ta' sitt ġimgħat għall-preżentazzjoni 
tat-talbiet għal rimborż; japprezza li mill-1 ta' Jannar 2019 lil hawn intlaħaq tnaqqis ta' 
riporti;

2. Jinnota li minħabba numru akbar ta' opinjonijiet u rapporti maħruġa, li talbu aktar 
involviment min-naħa tal-membri fit-tħejjija, kien hemm spejjeż ogħla għall-ivvjaġġar u 
rimborżi oħra; 

3. Japprezza li l-Kumitat jippjana li jżid b'mod sinifikanti l-baġit tiegħu għall-IT sabiex 
ilaħħaq, inaqqas id-distakk vis-a-vis il-korpi l-oħra tal-Unjoni u jimplimenta aktar l-
Istrateġija Diġitali għall-Kumitat adottata f'Ġunju 2019; jieħu nota tal-isforzi meħtieġa 
biex jissaħħu l-kapaċitajiet tan-network u t-tagħmir tal-utent aħħari sabiex 100 % tal-
persunal ikun jista' jaħdem mid-dar;

4. Jinnota li l-istruttura l-ġdida tal-Kumitat, li ilha fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 2020, rabtet 
lis-servizz legali direttament mas-segretarju ġenerali bil-għan li jiżdiedu l-viżibbiltà u l-
impatt tiegħu; jilqa' l-fatt li ġiet imsaħħa l-kapaċità legali fl-unità tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-membri biex tippermetti t-trattament ta' kwistjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
istatut tal-membri; jinnota r-riflessjonijiet dwar l-eżenzjoni ta' persunal speċjalizzat, 
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inkluż persunal li jappartjeni għas-servizz legali, mill-politika tal-mobilità tal-Kumitat;

5. Jikkonferma li l-Kumitat irċieva ċertifikat "sikur mill-asbestos" għall-bini VMA li 
jispeċifika li l-bini m'għandux riskju għall-użu normali; jinnota, madankollu, li kien 
hemm ammont limitat ta' asbestos li ġie kkonfermat b'analiżi ulterjuri; jirrikonoxxi li ftit 
materjali li fihom il-fibri tal-asbestos jinsabu barra ż-żona tal-uffiċċji tal-bini VMA u li 
huwa ppjanat li dawk il-materjali jitneħħew kollha matul il-perjodu ta' eżekuzzjoni tax-
xogħlijiet ta' rinnovazzjoni;

6. Jappoġġja t-talba tal-Kumitat biex jissaħħu l-isforzi kollha ħalli jiġi rrispettat il-
kontenut tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kumitat fl-intier tiegħu, 
inkluża l-istipulazzjoni li tipprovdi lill-Kumitat b'biżżejjed fondi għall-
esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni biex jiġu kkumpensati l-postijiet trasferiti lill-
Parlament; 

Il-qagħda bħalissa

7. Ifakkar li, fir-rapporti tiegħu, l-OLAF jikkonkludi li membru għoli tal-KESE kien 
responsabbli għal atti ta' fastidju fil-konfront ta' żewġ membri tal-persunal, imġiba 
mhux xierqa (imġiba ħażina serja) lejn membru tal-Kumitat u membru tal-persunal, u 
imġiba ħażina fil-konfront ta' membri oħra tal-persunal li jaħdmu fis-segretarjat;

8. Ifakkar li l-OLAF jikkonkludi li l-membru kkonċernat wettaq ksur tal-obbligi li 
jirriżultaw mir-regoli ta' proċedura tal-Kumitat u tal-kodiċi ta' kondotta tiegħu; ifakkar li 
l-OLAF jirrakkomanda li l-Kumitat jibda l-proċeduri xierqa fir-rigward tal-membru 
kkonċernat, kif previst fir-regola 8, il-parti erbgħa, tar-regoli ta' proċedura tal-Kumitat, 
u biex jieħu l-passi kollha meħtieġa ħalli jevita kwalunkwe każ ieħor ta' fastidju mill-
membru kkonċernat fuq il-post tax-xogħol; 

9. Jinnota li l-President tal-Kumitat irċieva r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF 
fis-17 ta' Jannar 2020; jinnota li l-każ ġie riferut lill-kumitat konsultattiv dwar l-imġiba 
tal-Membri tal-Parlament fit-23 ta' Jannar 2020; jinnota wkoll li l-kumitat konsultattiv 
ippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu fit-28 ta' April 2020; li l-membru kkonċernat kien 
mistieden jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu u li l-President tal-Kumitat stieden lill-
Presidenza estiża tal-Kumitat biex tikkummenta; 

10. Jinnota li l-Bureau tal-Kumitat b'maġġoranza ħa d-deċiżjonijiet li jitlob lill-membru 
kkonċernat jirriżenja mill-funzjonijiet tiegħu u jirtira t-talba tiegħu għall-kariga ta' 
president tal-Kumitat; jinnota li l-Bureau ddispona lill-membru kkonċernat mill-
attivitajiet kollha li jinvolvu l-ġestjoni jew l-amministrazzjoni tal-persunal; jinnota li l-
Bureau ħatar lis-segretarju ġenerali biex jieħu l-passi meħtieġa ħalli jiżgura li, jekk 
jinbdew proċedimenti mill-prosekutur pubbliku kontra l-membru kkonċernat, il-Kumitat 
jingħaqad ma' dawk il-proċedimenti bħala parti ċivili; jinnota li l-Bureau ħatar lis-
segretarju ġenerali biex jikkomunika din id-deċiżjoni lill-OLAF u lill-Parlament; jinnota 
li din id-deċiżjoni tista', kif xieraq, tiġi kkomunikata wkoll lil istituzzjonijiet jew korpi 
oħra tal-Istati Membri;

11. Jinnota li l-OLAF issottometta l-każ lill-awtoritajiet Belġjani u li l-prosekutur pubbliku 
Belġjan qed iniedi proċedimenti legali kontra l-membru kkonċernat billi l-fastidju 
psikoloġiku jista' jkun soġġett għal proċeduri kriminali skont il-liġi Belġjana; jinnota li 
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fis-sessjoni plenarja li jmiss tal-Kumitat huwa ppjanat li jiġi deċiż jekk għandhiex 
titneħħa l-immunità tal-membru kkonċernat;

12. Jilqa' l-fatt li l-Kumitat beda valutazzjoni u riflessjoni fil-fond dwar il-qafas ġenerali 
eżistenti li jappoġġja l-politika tiegħu ta' tolleranza żero lejn kwalunkwe mġiba li tista' 
timmina d-dinjità tal-bniedem; jinnota li dan il-proċess għandu l-għan li jidentifika 
lakuni potenzjali u tiftix għal aktar titjib fl-interess tal-persunal u tal-membri tiegħu;

13. Ifakkar li d-dispożizzjonijiet tar-regolament tal-persunal mhumiex applikabbli għall-
membri tal-Kumitat billi dawn mhumiex impjegati, iżda maħtura bħala membri tal-
Kumitat; jilqa' l-fatt li l-Kumitat huwa lest jikkunsidra aktar titjib fis-sistema tiegħu 
abbażi tal-esperjenza tiegħu, bħal azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni inkluż taħriġ għad-
dispożizzjoni tal-membri; 

14. Jilqa' ż-żieda fl-għadd ta' konsulenti kunfidenzjali biex tittejjeb il-proċedura informali u 
l-possibbiltà għall-membri tal-persunal li jaqsmu t-tħassib tagħhom dwar kwalunkwe 
sitwazzjoni perċepita ta' fastidju; 

15. Jilqa' b'sodisfazzjon kbir ir-riflessjonijiet tal-Kumitat li se jirriżultaw fi pjan ta' azzjoni 
dettaljat għat-tisħiħ tal-politika ta' tolleranza żero għall-fastidju fil-Kumitat; jilqa' u 
jappoġġja l-pakkett attwali ta' reviżjoni dwar il-fastidju, l-iżvelar ta' informazzjoni 
protetta u l-proċeduri dixxiplinari li se jkomplu jtejbu l-mekkaniżmi li jippermettu lill-
persunal jagħmel ilmenti formali ta' fastidju u jtejjeb ir-robustezza tal-istrutturi legali 
rilevanti; jilqa' t-twaqqif ta' grupp ta' ħidma li jinkludi rappreżentanti mill-
amministrazzjoni u mill-kumitat tal-persunal bil-għan li jinġabar l-aktar kontribut wiesa' 
possibbli għat-titjib; 

16. Jilqa' l-kontinwazzjoni ta' diversi inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni sabiex il-persunal ikun 
infurmat kif xieraq dwar is-segwitu għall-kampanja "Respect@work"; jilqa' l-
organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ maħsuba biex jiżguraw li l-persunal ikun konxju 
mill-valuri etiċi u organizzattivi rilevanti u mir-regoli u l-proċeduri assoċjati.


