
AD\1173959MT.docx PE628.679v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

2018/2184(DEC)

23.1.2019

OPINJONI

tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni 
għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017
(2018/2184(DEC))

Rapporteur għal opinjoni: Bogdan Andrzej Zdrojewski



PE628.679v02-00 2/5 AD\1173959MT.docx

MT

PA_NonLeg



AD\1173959MT.docx 3/5 PE628.679v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jafferma mill-ġdid l-impenn b'saħħtu tiegħu fejn jidħol il-multilingwiżmu fl-Unjoni 
Ewropea bħala wieħed mill-prerekwiżiti fundamentali biex is-sistema demokratika tal-
Unjoni taħdem kif suppost; jiġbed l-attenzjoni lejn ir-rwol li ċ-Ċentru ta' Traduzzjoni 
għandu fl-għoti ta' servizzi ta' kwalità tajba f'dak li jikkonċerna t-traduzzjoni u l-lingwi; 

2. Jinnota b'apprezzament l-impatt tal-istruttura il-ġdida għad-determinazzjoni tal-
prezzijiet għat-traduzzjoni tad-dokumenti, li fl-2017 kkorrisponda għal iffrankar ta' 
EUR 3,2 miljun għall-klijenti taċ-Ċentru, filwaqt li d-dħul taċ-Ċentru baqa' stabbli tul l-
2017, minkejja l-impatt tal-istruttura l-ġdida għad-determinazzjoni tal-prezzijiet;

3. Jilqa' l-ftehim ta' kooperazzjoni ffirmat mal-Iskola Ewropea fil-Lussemburgu II (EEL2), 
biex b'hekk il-portafoll taċ-ċentru laħaq il-65 klijent fi tmiem l-2017;

4. Jirrikonoxxi li s-segwitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet pendenti għall-awditu dwar il-
Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Attivitajiet u l-awditu dwar il-Ġestjoni tal-Fluss tax-Xogħol 
għat-Traduzzjoni tad-Dokumenti kkonkluda li r-rakkomandazzjonijiet kollha kienu ġew 
implimentati b'mod adegwat u effikaċi;

5. Jinnota li ċ-Ċentru beda jirrevedi l-evalwazzjoni ex ante tal-programmi u l-attivitajiet 
f'konformità mal-gwida pprovduta mill-Kummissjoni u li issa daħlu fis-seħħ indikaturi 
tal-input u l-output fil-programmi ta' ħidma taċ-Ċentru;

6. Iħeġġeġ liċ-Ċentru fl-impenn tiegħu biex il-verżjoni l-ġdida tal-IATE (Terminoloġija 
Interattiva għall-Ewropa) jagħmilha disponibbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni sa 
tmiem l-2018, biex b'hekk jiżgura li d-database tat-terminoloġija interistituzzjonali 
tlaħħaq mal-innovazzjoni; jinsisti fuq tqassim ġeografiku xieraq tal-persunal kif ukoll 
tal-maniġment ta' livell medju u superjuri;

7. Jirrikonoxxi li l-Qorti tal-Awdituri għandha volum kbir ta' xogħol; jistieden 
madankollu lill-Qorti tippubblika r-rapporti tagħha fil-ħin u b'mod partikolari r-rapport tagħha 
dwar iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, sabiex il-Parlament jkollu 
biżżejjed ħin biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu ta' kontroll baġitarju u politiku;
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