
 

 

Parlament Ewropew 
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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2015)0135 

Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)  

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 

(2014/2112(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena 

finanzjarja 2013, 

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

Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Kulleġġ1, 

– 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 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Kulleġġ għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

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

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

25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 

tal-Komunitajiet Ewropej3, 

– 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 1605/20024, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu, 

                                                 
1  ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51. 
2  ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51. 
3  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. 
4  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 



 

 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI tal-20 ta' Settembru 2005 li 

tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) u li tħassar id-

Deċiżjoni 2000/820/ĠAI1, u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tagħha, 

– 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 

Ewropej2, 

– 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-Kunsill3, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu, 

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

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

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0086/2015), 

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija dwar l-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ għas-sena finanzjarja 2013; 

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 hi parti integrali minnha, lid-Direttur tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija, 

lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 

                                                 
1  ĠU L 256, 1.10.2005, p. 63. 
2  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 
3  ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 



 

 

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet 

tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2112(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena 

finanzjarja 2013, 

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

Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Kulleġġ1, 

– 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 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Kulleġġ għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

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

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

25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 

tal-Komunitajiet Ewropej3, 

– 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 1605/20024, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI tal-20 ta' Settembru 2005 li 

tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) u li tħassar id-

Deċiżjoni 2000/820/ĠAI5, u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tagħha, 

– 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 

Ewropej6, 

– 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-

                                                 
1  ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51. 
2  ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51. 
3  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. 
4  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
5  ĠU L 256, 1.10.2005, p. 63. 
6  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 



 

 

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

tal-Kunsill1, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu, 

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

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

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0086/2015), 

1. Jikkonstata li l-kontijiet annwali finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija huma kif 

annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri; 

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena 

finanzjarja 2013; 

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

Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u 

biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 

                                                 
1  ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 



 

 

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li 

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

tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2112(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

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

tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013, 

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

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

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0086/2015), 

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija 

("il-Kulleġġ"); għas-sena finanzjarja 2013 kien jammonta għal EUR 8 540 640; billi l-

baġit kollu tal-Kulleġġ huwa derivat mill-baġit tal-Unjoni; 

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

Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 ("ir-rapport tal-Qorti"), 

stqarret li kisbet assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Kulleġġ huma 

affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari; 

Segwitu għall-kwittanza 2012 

1.  Jikkonstata mir-rapport tal-Qorti li fir-rigward ta' tliet kummenti li saru fir-rapport tal-

Qorti tal-2011 u mmarkati bħala "Pendenti" fir-rapport tal-Qorti tal-2012, kif ukoll fir-

rigward ta' kumment wieħed immarkat bħala "Għadha għaddejja", ttieħdet azzjoni 

korrettiva waħda u huwa issa mmarkat fir-rapport tal-Qorti bħala "Ikkompletata", tnejn 

huma immarkati bħala "Għadhom għaddejjin" u wieġed bħala "Mhux applikabbli"; 

jikkonstata, barra minn hekk, li għas-sitt kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2012, 

ittieħdet azzjoni korrettiva waħda b'risposta għall-kummenti tas-sena preċedenti u issa 

huwa mmarkat bħala "Ikkompletata", tnejn ġew immarkati bħala "Mhux Applikabbli", 

tnejn bħala "Għadhom għaddejjin" u wieħed bħala "Pendenti"; 

2.  Jirrikonoxxi mill-Kulleġġ li: 

-  l-informazzjoni dwar l-impatt tal-attivitajiet tiegħu fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni 

titqiegħed għad-dispożizzjoni fuq is-sit tal-internet tal-Kulleġġ permezz tal-

pubblikazzjoni annwali tad-dokumenti strateġiċi, inkluż ir-Rapport Annwali, kif 

ukoll permezz ta' għodod ta' komunikazzjoni oħrajn bħal vidjos u sezzjonijiet 

apposta fuq is-sit tal-internet; 

-  ittieħdet deċiżjoni mill-Bord ta' Tmexxija tiegħu li parti mis-servizzi tal-kontabilità 

tiegħu tiġi esternalizzata lill-Kummissjoni minn April 2014; jikkonstata l-isforzi 

meħuda mill-Kulleġġ biex inaqqas l-ispejjeż amministrattivi tiegħu; 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

3.  Jikkonstata li l-isforzi ta' monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzarja 2013 irriżultaw 

f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 94,89 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament kienet 92,46 %; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kulleġġ biex 



 

 

iżid il-livell tal-eżekuzzjoni tal-pagamenti b'mod sinifikanti, b'21 %, minn 76 % kif 

osservat fis-sena 2012; 

Impenji u riporti 

4.  Jikkonstata bi tħassib il-livell għoli tal-approprjazzjonijiet impenjati riportati għall-2014 

għat-Titolu II (nefqa amministrattiva), li kien ta' 30,46 %; jieħu nota li għat-Titolu III 

(nefqa operattiva) il-livell ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati ammonta għal 

17,91 %; jirrikonoxxi mir-rapport tal-Qorti li r-riporti għat-Titolu II irriżultaw 

prinċipalment minn ġrajjiet lil hinn mill-kontroll tal-Kulleġġ, bħal pagamenti dovuti fl-

2014 għal servizzi u prodotti ordnati u riċevuti kif ippjanat fl-2013; 

5.  Jirrikonoxxi barra minn hekk li l-livelli ta' riporti tal-Kulleġġ naqsu minn 20 % għall-

operazzjonijiet bejn l-2012 u l-2013 għal 11 % għall-operazzjonijiet bejn l-2013 u l-

2014; jieħu nota tal-miżuri stabbiliti mill-Kulleġġ iżda jistieden lill-Kulleġġ ikompli 

jtejjeb l-livelli ta' riporti sabiex iżid il-konformità tiegħu mal-prinċipju baġitarju tal-

annwalità;  

6.  Jinsab imħasseb li, mill-approprjazzjonijiet impenjati riportati mill-2012 li jammontaw 

għal EUR 1 669 930, l-impenji kkanċellati fl-2013 laħqu EUR 303 740, jew 18,19 %; 

jaċċerta ruħu li l-impenji kkanċellati rriżultaw prinċipalment minn spejjeż inqas milli 

stmati li kellhom jiġu rimborżati skont il-ftehimiet ta' għotjiet għall-2012; josserva li l-

ammont ta' kanċellazzjonijiet jindika l-ħtieġa li tinkiseb informazzjoni aktar preċiża 

mill-benefiċjarji fi tmiem is-sena dwar l-ispejjeż reali mġarrba; jistieden lill-Kulleġġ 

jinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar miżuri meħuda biex jindirizza din id-defiċjenza 

bħala kwistjoni ta' urġenza; 

Trasferimenti 

7.  Jaċċerta mill-Kulleġġ li stabbilixxa proċedura ġdida għal trasferimenti baġitarji, li tejbet 

l-istruttura baġitarja flimkien ma' aktar superviżjoni fuq l-implimentazzjoni tal-baġit;  

8.  Jieħu nota li fl-2013, il-Kulleġġ għamel disa' trasferimenti baġitarji li jammontaw għal 

EUR 500 000 fi ħdan it-titoli rispettivi tagħhom; jirrikonoxxi li t-trasferimenti kollha 

ġew ipproċessati f'konformità mar-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' 

implimentazzjoni; josserva barra minn hekk li t-titjib fil-proċeduri baġitarji wassal għal 

tendenza li jonqsu l-ammonti ta' trasferimenti baġitarji; 

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ 

9.  Jikkonstata bi tħassib mir-rapport tal-Qorti li l-proċeduri ta' reklutaġġ tal-Kulleġġ 

għadhom mhumiex kompletament trasparenti peress li ċerti elementi proċedurali 

għadhom mhumiex kompluti, mhumiex ċari biżżejjed jew mhumiex konformi; jieħu 

nota tal-azzjonijiet tal-Kulleġġ għar-reviżjoni tal-proċess ta' reklutaġġ permezz tat-

tfassil mill-ġdid u t-titjib tal-istruzzjonijiet tax-xogħol, il-mudelli u l-listi ta' kontroll 

relatati; jistieden lill-Kulleġġ jinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-impatt li kellu l-

proċess imfassal mill-ġdid fuq ir-reklutaġġi miftuħin varati fl-2014 u jistenna bil-ħerqa 

r-riżultati tal-awditi futuri tal-Qorti rigward il-proċessi ta' reklutaġġ; 

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza 

10.  Jieħu nota li l-Kulleġġ skeda rieżami tal-arranġamenti stabbiliti bil-għan li jiżviluppa 



 

 

politika speċifika dwar il-kunflitti ta' interess applikabbli għall-persunal tiegħu kif ukoll 

għal partijiet interessati oħrajn li qed jikkollaboraw direttament mal-Kulleġġ iżda li 

mhumiex impjegati minnu; jirrikonoxxi li l-Bord ta' Tmexxija tal-Kulleġġ adotta l-

politika tiegħu dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess 

f'Novembru 2014; 

11.  Jikkonstata l-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi tad-Direttur, Viċi Direttur 

u Kap tas-Servizzi Korporattivi fuq is-sit tal-Kulleġġ; jirrikonoxxi li b'segwitu għall-

adozzjoni tal-politika dwar il-kunflitti ta' interess f'Novembru 2014, il-Kulleġġ talab lill-

Membri tal-Bord ta' Tmexxija tiegħu biex jippubblikaw id-dikjarazzjonijiet tal-interessi 

u s-CVs tagħhom fuq is-sit tal-Kulleġġ;  

12.  Iħeġġeġ lill-Kulleġġ jippubblika, sa Ġunju 2015, id-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-

Persunal u tal-Membri tal-Bord ta' Tmexxija, tal-Membri tal-Gruppi ta' Ħidma / Panel 

ta' Awditu u Esperti Nazzjonali Ssekondati; 

13.  Jiddispjaċih li l-Kulleġġ naqas milli jwieġeb il-mistoċsijiet relatati ma' inizjattivi 

possibbli fl-interess ta' aktar trasparenza rigward il-kuntatti bejn aġenziji u lobbyists; 

iħeġġeġ lill-Kulleġġ iwieġeb sa tmiem Mejju 2015; 

Awditjar intern 

14.  Jikkonstata li s-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni wettaq awditjar bil-

għan li jevalwa l-adegwatezza tat-tfassil u l-applikazzjoni effikaċi tas-sistema ta' 

kontroll intern relatata mas-sottoproċessi tar-riżorsi umani ġestiti mill-Kulleġġ; 

jirrikonoxxi li l-IAS sab li s-sistema stabbilita ta' kontroll intern qed tipprovdi livell 

raġonevoli ta' assigurazzjoni fir-rigward tal-ilħiq tal-objettivi tan-negozju għall-proċessi 

tar-riżorsi umani rilevanti; 

15.  Jirrikonoxxi li l-IAS ta segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

preċedenti tiegħu permezz ta' rieżami dokumentarju, u li ma sab l-ebda 

rakkomandazzjoni kritika jew importanti ħafna li kienet għadha pendenti fi tmiem is-

sena; 

16.  Jieħu nota tal-isforzi tal-Kulleġġ biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti u 

tal-awditu tal-IAS bil-għan li jiżgura li l-pjanijiet ta' azzjoni jkunu implimentati fil-

pront; jinnota li, sa tmiem l-2013, ir-rata ta' implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

kienet 83 %; 

Kummenti oħra 

17.  Jilqa' l-fatt li l-Kulleġġ li reġa' beda jaħdem uffiċjalment fil-kwartieri ġenerali l-ġodda 

tiegħu f'Budapest f'Ottubru 2014; jappoġġja l-isforzi tal-Kulleġġ biex it-trasferiment 

għas-sede l-ġdida jsir skont il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba; jirrikonoxxi barra 

minn hekk li l-Bord ta' Tmexxija tiegħu beda u approva emenda baġitarja għas-sena 

finanzjarja 2014 f'dan ir-rigward; 

18.  Jirrikonoxxi li l-ġarr tal-Kulleġġ minn Bramshill lejn il-kwartieri ġenerali l-ġodda 

tiegħu f'Budapest iġġenera ekonomiji annwali li jammontaw għal EUR 200 000; jilqa' 

tali ekonomiji fl-ispejjeż operazzjonali tal-Kulleġġ u jilqa' l-fatt li l-użu tal-uffiċċji tal-

kwartieri ġenerali tal-Kulleġġ il-ġdid huwa bla ħlas u li l-infrastruttura hija provduta 

għal perjodu ta' għaxar snin tal-anqas; jitlob li l-Kulleġġ jinkludi fir-rapport annwali li 



 

 

jmiss tiegħu stampa tal-ekonomiji li jkunu saru fl-ispejjeż operazzjonali; 

 

19.  Jikkonstata bi tħassib li d-diskussjoni dwar il-ġejjieni tal-Kulleġġ għadha għaddejja, u li 

tfixkel l-ippjanar tax-xogħol u l-implimentazzjoni;  

20.  Jikkonstata bi tħassib li l-Kulleġġ ma rnexxilux jagħti tweġiba suffiċjenti għall-

mistoqsija li saritlu mill-awtorita ta' kwittanza rigward is-soluzzjonijiet kosteffiċjenti u 

li jiffavorixxu l-ambjent għal dak li jirrigwarda l-ambjent tax-xogħol; jitlob lill-Kulleġġ 

isib rimedju għal din il-kwistjoni; 

o 

 

o  o 

 

 

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

kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 20151 

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

 

 

                                                 
1  Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2015)0130. 


