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Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni 

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena 

finanzjarja 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-

Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 20071, 

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

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2007, flimkien mat-

tweġibiet tal-Aġenzija2, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 2009 (5588/2009 – 

C6–0060/2009), 

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b’mod partikulari l-Artikolu 276 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' 

Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-

Komunitajiet Ewropej3, u b'mod partikulari l-Artikolu 185 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi 

Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea4, u b'mod partikulari l-Artikolu 60 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 

ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-

Artikolu 185 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/20025, u b'mod partikulari l-

Artikolu 94 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regola 71, 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 (A6-0163/2009), 

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni 

Ewropea għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2007; 

2. Jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni ta' hawn taħt; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deċiżjoni, kif ukoll ir-
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riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Sikurezza 

tal-Avjazzjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex 

jiżgura li jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 



2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar l-għeluq tal-kontijiet ta’ l-

Aġenzija tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 (C6-0439/2008 

– 2008/2266(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-

Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 20071, 

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

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2007, flimkien mat-

tweġibiet tal-Aġenzija2, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 2009 (5588/2009 – C6–

0060/2009), 

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b’mod partikulari l-Artikolu 276 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 

2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 

Ewropej3, u b'mod partikulari l-Artikolu 185 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi 

Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea4, u b'mod partikulari l-Artikolu 60 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' 

Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 

185 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/20021, u b'mod partikulari l-Artikolu 94 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regola 71, 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 (A6-0163/2009), 

1. Jinnota li l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni 

kif huma annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri; 

2. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2007; 

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

Eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni 

u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea (serje L). 
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3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 li tinkludi l-osservazzjonijiet 

li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 

ta' l-Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 

(C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-

Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 20072, 

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

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2007, flimkien mat-

tweġibiet tal-Aġenzija3, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 2009 (5588/2009 – 

C6–0060/2009), 

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b’mod partikulari l-Artikolu 276 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' 

Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-

Komunitajiet Ewropej4, u b'mod partikulari l-Artikolu 185 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi 

Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea5, u b'mod partikulari l-Artikolu 60 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 

ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-

Artikolu 185 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/20026, u b'mod partikulari l-

Artikolu 94 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regola 71, 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 (A6-0163/2009), 

A. billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri stqarret li kisbet assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet 

annwali għas-sena finanzjarja 2007 huma ta’ min wieħed joqgħod fuqhom, u li t-

tranżazzjonijiet bażiċi huma legali u regolari, 

B. billi fit-22 ta' April 2008 l-Parlament ta l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 

tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-

sena finanzjarja 20067, u fir-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja d-deċiżjoni ta’ kwittanza 
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inter alia 

- Innota l-insistenza tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li l-Aġenzija, b'koperazzjoni mal-

Kummissjoni, għandhom jagħmlu reviżjoni tal-iskemi tad-drittijiet attwali sabiex jiġi 

żgurat li l-ispejjeż għall-attivitajiet taċ-ċertifikazzjoni jkunu ġġustifikati u koperti mid-

drittijiet tagħha, 

- Stieden lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni biex jagħmlu reviżjoni tal-istruttura tad-drittijiet 

tal-Aġenzija sabiex l-ispejjeż u d-dħul tal-attivitajiet taċ-ċertifikazzjoni jkunu bbilanċjati, 

- innota t-tweġiba tal-Aġenzija li r-regolament tad-drittijiet u tal-ħlasijiet1, li daħal fis-seħħ 

fl-1 ta' Ġunju 2007, għandu jiġġenera dħul biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż tal-attivitajiet 

taċ-ċertifikazzjoni, 

- stieden lill-Aġenzija biex timplimenta sistema ta' ġestjoni tal-klejms effettiva, 

possibilment billi tinkludi interessi għall-ħlas li jkun sar tard; 

1. Jinnota li l-Aġenzija kellha EUR 72 045 000 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

pagament mill-baġit tal-2007; 

2. Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li l-organigramma tal-2007 kien 

jikkonsisti f'467 post temporanju, iżda l-approprjazzjonijiet baġitarja għan-nefqa tal-

persunal ma koprewx l-ispejjeż reali tal-persunal għal dawn il-postijiet u li, 

b'konsegwenza ta' dan, l-Aġenzija qablet mal-Kummissjoni rigward it-tnaqqis tan-numru 

għal massimu ta' postijiet ta' 342, 333 post minnhom ġew mimlija sal-aħħar tas-sena; 

3. Jinnota t-tweġiba tal-Aġenzija li t-tnaqqis fil-persunal kien minħabba l-fatt li matul l-

ewwel sentejn tal-implantazzjoni tar-regolamenti tad-drittijiet u tal-ħlasijiet, id-dħul ma 

kienx biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż imbassra; jinnota li l-Aġenzija tirreferi għall-politika 

tal-pjan tal-persunal 2008-10, li ġie miftiehem mal-Kummissjoni, f'liema pjan huwa 

rifless it-tnaqqis tal-persunal; 

4. Josserva li l-iżbilanċ bejn l-ispejjeż u d-dħul enfasizzat fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

preċedenti stimula l-bżonn biex jitnaqqas in-numru ta' staff ippjanat b'25%, minn 467 sa 

massimu ta' 342; 

5. Jistenna li l-Aġenzija tinkludi informazzjoni fil-kontijiet annwali tagħha għas-sena 

finanzjarja 2008 dwar kemm il-bilanċ bejn l-ispejjeż u d-dħul fir-rigward tal-attivitajiet 

taċ-ċertifikazzjoni jistgħu jintlaħqu permezz tal-implimentazzjoni tal-regolament tad-

drittijiet u tal-ħlasijiet il-ġodda; 

6. Jinnota li l-kritika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri rigward l-impjegati tal-Aġenzija fl-

2007 ma kinux riflessi fl-organigramma, li ma ġiex emendat kif xieraq; 

7. Jappoġġja bis-sħiħ ir-rakkomandazzjoni tal-QEA li l-Aġenzija tivverifika bir-reqqa l-

konsistenza tat-tbassir tal-infiq tagħha, li jiffurmaw il-bażi tad-deċiżjonijiet tal-awtorità 

baġitarja, b'mod partikolari rigward l-ispejjeż tal-persunal; jitlob lill-Aġenzija biex tiżgura 

li l-organigramma tikkorrispondi mas-sitwazzjoni attwali; 

                                                 
1 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 593/2007 (ĠU L 140, 1.6.2007, p.3). 



8. Jinnota li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri  u l-Aġenzija ma jaqblux mal-kalkoli tal-ammont 

ta' EUR 14 900 000 fi dħul assenjat li l-Aġenzija rċeviet fl-2007 biex jiġu koperti l-

ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni tal-ġejjieni; jinnota l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri Ewropew 

li l-Aġenzija b'mod żbaljat inkludiet id-drittijiet intaxxati skont ir-regolamenti ta' qabel 

tad-drittijiet u l-ħlasijiet fil-kalkoli tagħha; jinnota li l-Aġenzija pprovdiet spjegazzjoni 

għall-kalkoli tagħha, li turi li hija kienet intitolata li tinkludi dawn id-drittijiet fil-kalkoli 

tagħha skont ir-regolament bażiku tagħha; 

9. Jinnota l-kritika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ta' diversi proċeduri ta' akkwist pubbliku 

vverifikati; jinnota li l-Qorti tal-Awdituri Ewropew sabet proċedura waħda, li fiha l-

offerenti rċevew informazzjoni mhux kompluta dwar l-kriterji għall-għoti u l-

evalwazzjoni tagħhom, li ma kinitx trasparenti; jinnota l-istqarrija tal-QEA li fi tliet 

każijiet il-proċedura ristretta ġiet applikata għalkemm kellu jkun hemm sejħa miftuħa 

għall-offerti billi l-valur totali tas-servizzi qabeż il-limitu; 

10. Jitlob li l-Aġenzija żżomm mal-wiegħda magħmula fit-tweġibiet tagħha biex iżżomm 

b'mod strett mar-regoli tal-akkwist pubbliku u biex tagħti attenzjoni partikulari lill-

fornimentproviżjoni ta' informazzjoni lil dawk li potenzjalment jitfgħu offerta; 

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-Aġenzija żżomm dixxiplina finanzjarja stretta 

fil-ġejjieni, u li taħdem dejjem fil-limiti tal-baġits miftehma; 

12. Jirreferi għal osservazzjonijiet oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni ta' kwittanza li huma 

ta' natura orizzontali għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' April 2009 dwar il-ġestjoni 

finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji tal-UE1. 
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