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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) ("l-Aġenzija") jippreżentaw b'mod 
ġust il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta' Diċembru 2017 u li t-tranżazzjonijiet 
tagħha huma legali u regolari; jilqa' l-prestazzjonijiet solidi tal-Aġenzija; jilqa', barra 
minn hekk, l-approċċ proattiv tagħha fil-konfront tal-Parlament Ewropew;

2. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Aġenzija li ssaħħaħ l-indipendenza tal-Uffiċjal tal-Kontabilità 
tagħha billi tibdel il-linji ta' rappurtar tiegħu sa tmiem l-2018 lid-Direttur tal-Aġenzija 
għal kwistjonijiet amministrattivi u lill-Bord Maniġerjali għal aspetti funzjonali;

3. Jilqa' l-għeluq tar-rakkomandazzjoni tal-2016 tal-Qorti tal-Awdituri rigward it-titjib tal-
proċess ta' (sotto) delegazzjonijiet formali għall-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni;

4. Jilqa' l-impenn tal-Aġenzija li tindirizza r-rakkomandazzjonijiet identifikati mis-Servizz 
tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni fir-rapport tal-awditjar tiegħu tal-2017 dwar 
"Governanza u etika fl-Aġenzija"; jinnota wkoll ir-rieda tal-Aġenzija li tindirizza r-
rakkomandazzjonijiet identifikati bħala parti mill-evalwazzjoni esterna tal-"prestazzjoni 
tal-FRA matul il-perjodu 2013-2017" li twettqet ukoll fl-2017 f'isem il-Kummissjoni;

5. Jirrikonoxxi n-natura kumplessa tal-istudji li għamlet l-Aġenzija, li jkopru d-dritt u l-
prattiki tat-28 Stat Membru u josserva li f'dan il-kuntest, mill-inqas tliet sejħiet miftuħa 
għall-akkwist ta' studji ma rnexxewx peress li l-offerti rċevuti qabżu l-valur tal-kuntratt 
massimu definit (minħabba stimi mhux realistiċi tas-suq); jiddispjaċih li dan irriżulta fi 
spejjeż ġenerali amministrattivi addizzjonali għall-Aġenzija, u minkejja li dan affettwa 
t-twaqqit tal-operazzjonijiet tagħha ma kkawżax dewmien fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni tal-proġetti; jinnota l-Aġenziji ħadet miżuri maħsuba biex itaffu r-
riskji tal-proċeduri tal-offerti futuri li ma jirnexxux; jinnota t-talba għal finanzjament 
addizzjonali tal-Aġenzija iżda jirrimarka li l-limitazzjonijiet baġitarji m'għandhomx 
iwasslu għal proċeduri ta' akkwist pubbliku subottimali; jitlob għalhekk lill-Aġenzija
twettaq riċerka tas-suq adegwata qabel ma tvara sejħa għall-offerti għal studji u tkompli 
ttejjeb l-effiċjenza tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku tagħha;

6. Jenfasizza l-valur tal-istudji u l-opinjonijiet tal-Aġenzija għall-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni; jenfasizza li l-Aġenzija għandha tkun tista' toffri opinjonijiet dwar proposti 
leġiżlattivi fuq l-inizjattiva proprja tagħha u li l-mandat tagħha għandu jiġi estiż biex 
jinkludi l-oqsma kollha tad-drittijiet protetti skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-kwistjonijiet ta' kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja 
f'materji kriminali; jiddispjaċih li l-mandat kurrenti tal-Aġenzija jillimita l-possibilitajiet 
tagħha li twettaq azzjonijiet u studji f'ċerti oqsma tematiċi; jirrakkomanda l-inklużjoni 
ta' dawn l-oqsma tematiċi fil-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid;

7. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija tkompli r-riċerka tagħha dwar is-sitwazzjoni tal-minoranzi fl-
Unjoni fil-kuntest tat-tieni Stħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar il-Minoranzi u d-



PE630.586v02-00 4/6 AD\1173714MT.docx

MT

Diskriminazzjoni; jilqa', f'dan ir-rigward, speċjalment il-pubblikazzjoni tal-aktar rapport 
tematiku reċenti dwar id-diskriminazzjoni li tiltaqa' magħha l-popolazzjoni ta' oriġini 
Afrikana fl-Unjoni; jilqa', barra minn hekk, il-pubblikazzjoni tal-istudji dwar it-
tranżizzjoni mill-edukazzjoni għall-impjieg taż-żgħażagħ Rom;

8. Japprezza l-ħidma kontinwa tal-Aġenzija fir-riċerka dwar is-sitwazzjoni tar-Rom fl-
Unjoni, b'hekk tikkontribwixxi għall-monitoraġġ tal-effiċjenza u tan-nuqqasijiet fl-
istrateġiji ta' inklużjoni u fil-politiki relatati tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha; jilqa' 
b'mod speċjali r-rakkomandazzjonijiet strateġiċi tal-Aġenzija, ibbażati fuq ir-riċerka, 
dwar il-ġlieda b'suċċess kontra l-anti-Żingariżmu u l-ġlieda favur l-inklużjoni soċjali 
tar-Rom;

9. Jitlob partita baġitarja speċifika allokata għall-attivitajiet li jsostnu l-viżibbiltà tal-
Aġenzija u s-sensibilizzazzjoni dwarha tal-pubbliku ġenerali; jistieden lill-Aġenzija 
tkun aktar proattiva f'dan ir-rigward billi tippubblika l-informazzjoni dwar l-attivitajiet 
annwali tagħha;

10. Jilqa' l-impenn tal-Aġenzija favur id-drittijiet tat-tfal, li tkompla bis-saħħa tal-istudji li 
twettqu dwar ir-rekwiżiti tal-età minima għall-parteċipazzjoni fil-proċedimenti ċivili u 
kriminali fl-Unjoni kollha, dwar il-valutazzjoni tal-età u t-teħid tal-marki tas-swaba' tat-
tfal fil-kuntest tal-proċeduri tal-asil kif ukoll dwar il-faqar fost it-tfal fl-Unjoni.
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