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P8_TA(2016)0177 

Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-

Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)  

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-

Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2167(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-

Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014, 

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

Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 

finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta taċ-Ċentru1, 

– 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 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata liċ-Ċentru fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga 

                                                 
1  ĠU C 409, 9.12.2015, p. 206. 
2  ĠU C 409, 9.12.2015, p. 206. 
3  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1 



 

 

u d-Dipendenza fuq id-Droga1, u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu, 

– 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' Proċedura 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 (A8-0105/2016), 

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-

Dipendenza fuq id-Droga għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena 

finanzjarja 2014; 

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 taċ-Ċentru Ewropew għall-

Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, 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 376, 27.12.2006, p. 1 
2  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 
3  ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 



 

 

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet taċ-

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 

finanzjarja 2014 (2015/2167(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-

Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014, 

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

Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 

finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta taċ-Ċentru1, 

– 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 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata liċ-Ċentru fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga 

u d-Dipendenza fuq id-Droga4, u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu, 

– 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 

Ewropej5, 

– 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-Kunsill6, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu, 

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

                                                 
1  ĠU C 409, 9.12.2015, p. 206. 
2  ĠU C 409, 9.12.2015, p. 206. 
3  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
4  ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1. 
5  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 
6  ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 



 

 

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

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0105/2016), 

1. Jinnota li l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u 

d-Dipendenza fuq id-Droga huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri; 

2. Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-

Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014; 

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

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 



 

 

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li 

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

taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-

sena finanzjarja 2014 (2015/2167(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

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

taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-

sena finanzjarja 2014, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 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 

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0105/2016), 

A. billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali taċ-Ċentru Ewropew għall-

Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (''iċ-Ċentru'') għas-sena 

finanzjarja 2014 kien EUR 15 675 036, li jfisser tnaqqis ta' 3,88 % meta mqabbel mal-

2013; billi 93,4 % tal-baġit taċ-Ċentru ġej mill-baġit tal-Unjoni, 

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

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 

finanzjarja 2014 ("ir-rapport tal-Qorti") stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li 

l-kontijiet annwali taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2014 huma affidabbli u li t-

tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari, 

Segwitu għall-kwittanza 2013 

1. Jirrikonoxxi li ċ-Ċentru ħa miżuri biex ikompli jnaqqas il-ħtieġa għall-aġġustament ta' 

speċifikazzjonijiet tekniċi tas-sejħiet għal offerti, kif ukoll biex jiżgura li l-partijiet 

interessati kollha jkunu infurmati b'mod aktar effikaċi kull meta tali aġġustamenti jkunu 

meħtieġa, jiġifieri permezz tal-pubblikazzjoni ta' avviżi aktar espliċita fuq is-sit web 

tiegħu; 

2. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li r-rapport tal-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tal-2014 fih 

informazzjoni dettaljata dwar l-azzjonijiet korrettivi meħuda miċ-Ċentru bi tweġiba 

għall-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet espressi mill-Qorti, mill-awtorità tal-

baġit u mis-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni.  Jieħu nota tal-isforzi li 

għamel iċ-Ċentru biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet ta' awditu tal-Qorti u tal-IAS 

bil-għan li jtejjeb is-sistemi tiegħu ta' ġestjoni u ta' kontroll intern; 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

3. Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzarja 2014 irriżultaw f'rata 

ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 99,62 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 94,93 %, li tirrapreżenta tnaqqis ċkejken ta' 

2,78 % meta mqabbla ma' dik tal-2013; jinnota b'sodisfazzjoni li l-livell 

kumplessivament għoli tal-approprjazzjonijiet ta' impenn indika li l-impenji kienu 

qegħdin isiru f'waqthom; 

Impenji u riporti 



 

 

4. Jieħu nota mir-rapport tal-Qorti li l-livell tal-approprjazzjonijiet impenjati riportati 

għall-2015 għat-Titolu II (nefqa amministrattiva) kien ta' 26 % (EUR 673 534); 

jirrikonoxxi li dawn ir-riporti prinċipalment huma relatati ma' implimentazzjoni 

aċċellerata tal-istrateġija pluriennali taċ-Ċentru għall-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni (ICT), u jirriżultaw ukoll minn riżorsi inizjalment ippjanati għal żidiet 

fis-salarji iżda mhux meħtieġa wara deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea; 

5. Jilqa' pożittivament l-implimentazzjoni aċċelerata tal-istraġija tal-ICT, iżda jistieden liċ-

Ċentru jżomm fil-futur il-livell tal-approprjazzjonijiet impenjati riportati għas-sena 

suċċessiva kemm jista' jkun baxx; 

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u t-trasparenza 

6. Jinnota li, skont il-politika riveduta taċ-Ċentru dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-

kunflitti ta' interess, il-Bord ta' Ġestjoni taċ-Ċentru fl-2015 adotta l-formularji li 

għandhom jintużaw għall-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-interess; 

7. Jirrikonoxxi l-pubblikazzjoni miċ-Ċentru tad-dikjarazzjonijiet tal-interess tal-Bord ta' 

Ġestjoni tiegħu; jinnota, madankollu, li d-dikjarazzjonijiet tal-interess tad-Direttur taċ-

Ċentru u tad-diriġenti superjuri mhumiex disponibbli pubblikament u jistieden liċ-

Ċentru jippubblika dawn id-dikjarazzjonijiet mingħajr dewmien; 

8. Ifakkar liċ-Ċentru li, skont l-Artikolu 22c tal-Regolamenti tal-Persunal, li daħal fis-seħħ 

fl-1 ta' Jannar 2014, għandu jadotta regoli interni vinkolanti dwar l-informaturi; 

jistieden barra minn hekk liċ-Ċentru jistabbilixxi regoli ċari kontra l-"bibien iduru" 

("revolving doors"). 

Kontrolli interni 

9. Jaċċerta li dokument komprensiv li jirrieżamina u jistabbilixxi l-istat tal-

implimentazzjoni tal-istandards ta' kontroll intern taċ-Ċentru tħejja fl-2013 u ġie 

rieżaminat matul l-2014; josserva li t-tliet oqsma identifikati fejn l-implimentazzjoni tal-

istandards ta' kontroll intern għandha titjieb huma dawn li ġejjin: il-kontinwità 

kummerċjali, il-governanza tat-teknoloġija tal-informazzjoni (IT) fir-rigward tal-

ġestjoni tal-proġetti u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni appoġġati minn Indikaturi Ewlenin 

tal-Prestazzjoni; jirrikonoxxi li ċ-Ċentru, sabiex jindirizza dawn ir-riskji, kompla jieħu 

miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu r-riskji; 

10. Jieħu nota li ċ-Ċentru għamel enfasi partikolari fuq il-ġestjoni tar-riskji inklużi fit-

taqsima tal-ICT fir-reġistru tar-riskju taċ-Ċentru, b'mod partikolari fl-oqsma tas-sigurtà, 

il-ġestjoni tal-proġetti u l-governanza; 

Awditjar intern 

11. Jaċċerta miċ-Ċentru li ngħalqu r-rakkomandazzjonijiet kollha relatati mal-awditjar tal-

IAS tal-2008; jinnota li żewġ rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw mill-awditjar tal-IAS 

tal-2011 ma ngħalqux formalment, peress li l-implimentazzjoni tagħhom miċ-Ċentru 

tinsab fi stadju avvanzat; jinnota, barra minn hekk, li l-awditjar tal-IAS tal-2013 dwar il-

monitoraġġ tal-baġit ħareġ tliet rakkomandazzjonijiet ewlenin, bi tnejn diġà ġew 

implimentati filwaqt li r-rakkomandazzjoni dwar il-proċess tat-tħejjija tal-baġit ġiet 

programmata li titlesta fl-2015; 



 

 

Kummenti oħra 

12. Jinnota li ċ-Ċentru kompla l-isforzi tiegħu biex isib soluzzjoni xierqa għal ċerti nħawi 

tal-bini tiegħu "Cais do Sodré Relógio" li jinsab parzjalment mhux użat; jirrikonoxxi li 

żewġ partijiet reċentement esprimew interess f'sullokazzjoni ta' dawn iż-żoni; 

jirrikonoxxi, barra minn hekk, li jinsabu fi progress in-negozjati mal-Awtorità tal-Port 

ta' Lisbona, is-sid tal-bini, sabiex ikun hemm tnaqqis fil-kera; jistieden liċ-Ċentru 

jinforma lill-awtorità ta' kwittanza bil-progress ulterjuri dwar din il-kwistjoni; 

13. Jitlob liċ-Ċentru jtejjeb il-proċeduri u l-prattiki tiegħu mmirati għas-salvagwardja tal-

interessi finanzjarji tal-Unjoni u jikkontribwixxi attivament għal proċess ta' kwittanza li 

jkun orjentat lejn ir-riżultati; 

o 

o     o 

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

kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 20161 

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

 

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2016)0159. 


