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P8_TA(2017)0181 

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) 

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2015 (2016/2183(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2015, 

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

Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija1, 

– 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 2015 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2017 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017), 

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– 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 1(2) tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, Euratom tat-12 ta' Frar 2008 li 

                                                 
1  ĠU C 449, 1.12.2016, p. 184. 
2  ĠU C 449, 1.12.2016, p. 184. 
3  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 



 

 

tistabbilixxi l-Istatuti tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom1, u b'mod partikolari l-

Artikolu 8 tal-Anness tagħha, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0126/2017), 

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttriċi Ġenerali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għall-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2015; 

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 hija parti integrali minnha, lid-Direttriċi Ġenerali tal-Aġenzija Fornitriċi 

tal-Euratom, 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 41, 15.2.2008, p. 15. 



 

 

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017  dwar l-għeluq tal-kontijiet 

tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015 (2016/2183(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2015, 

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

Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija1, 

– 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 2015 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2017 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 

finanzjarja 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017), 

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– 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 1(2) tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, Euratom tat-12 ta' Frar 2008 li 

tistabbilixxi l-Istatuti tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom4, u b'mod partikolari l-

Artikolu 8 tal-Anness tagħha, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0126/2017), 

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena 

finanzjarja 2015; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttriċi 

Ġenerali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 

tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

(serje L). 

                                                 
1  ĠU C 449, 1.12.2016, p. 184. 
2  ĠU C 449, 1.12.2016, p. 184. 
3  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
4  ĠU L 41, 15.2.2008, p. 15. 



 

 

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 li tinkludi l-kummenti li 

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

tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015 (2016/2183(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

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

tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0126/2017), 

A. billi, skont ir-rapporti finanzjarji tagħha, il-baġit finali tal-Aġenzija Fornitriċi tal-

Euratom (l-"Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2015 kien ta' EUR 125 000, ammont li 

jirrappreżenta żieda ta' 20,19 % meta mqabbel mal-2014; billi EUR 119 000 (95,2 %) 

tal-baġit tal-Aġenzija huma derivati mill-baġit tal-Unjoni u EUR 6 000 (4,8 %) mid-

dħul tagħha stess (imgħax bankarju fuq il-kapital imħallas); 

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

Aġenzija għas-sena finanzjarja 2015 (ir-"rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet 

assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija għas-sena 

finanzjarja 2015 huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari; 

C. billi, fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza, l-awtorità ta' kwittanza tisħaq fuq l-

importanza partikolari li l-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni 

tissaħħaħ ulterjorment permezz ta' titjib fit-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont u 

permezz tal-implimentazzjoni tal-kunċett ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni u 

governanza tajba tar-riżorsi umani, 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

1. Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2015 irriżultaw 

f'rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn ta' 98,92 %, rata li tfisser żieda 

ta' 7,84 % meta mqabbla mal-2014; jinnota li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 62,86 %, u li dan ifisser tnaqqis ta' 18,27 % 

meta mqabbel mal-2014; iħeġġeġ lill-Aġenzija tirrispetta l-prinċipju tal-annwalità sal-

punt massimu possibbli fil-futur; 

2. Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, il-livell ta' riporti tal-approprjazzjonijiet impenjati 

kien ta' EUR 41 482 (50,5 %) għat-Titolu II (nefqa amministrattiva), meta mqabbel ma' 

EUR 8 970 fl-2014 (14,9 %); jinnota li, skont l-Aġenzija  dawk ir-riporti kienu 

jirrigwardaw ix-xiri ta' hardware tal-IT u s-servizzi ta' konsulenza ordnati fl-aħħar tliet 

xhur tal-2015 li marru lil hinn minn tmiem is-sena, prinċipalment minħabba dewmien 

fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-possibbiltà li jintużaw il-kuntratti qafas tad-DĠ DIGIT 

tal-Kummissjoni; 

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ 

3. Jinnota li l-Aġenzija kellha 17-il membru tal-persunal fi tmiem l-2015, kollha uffiċjali 



 

 

tal-Kummissjoni; jinnota, barra minn hekk, li wara li aġent kuntrattwali wieħed 

irriżenja, ma daħalx ieħor floku; 

Kummenti oħra 

4. Jinnota li, skont l-Aġenzija, din ipproċessat 375 tranżazzjoni fl-2015, inklużi kuntratti, 

emendi u notifiki ta' attivitajiet front-end sabiex tiżgura s-sigurtà tal-forniment ta' 

materjal nukleari; 

5. Jinnota li fl-2015 l-Aġenzija ħejjiet u ppreżentat lill-kumitat konsultattiv tagħha abbozz 

ta' proposta biex temenda r-regoli tagħha bil-għan li tagħmilhom konformi mal-prattiki 

attwali tas-suq; jinnota, barra minn hekk, li jekk dan it-test jiġi adottat, din se tkun l-

ewwel reviżjoni tar-regoli mill-1975 'l hawn; jistieden lill-Aġenzija tinforma lill-

awtorità ta' kwittanza dwar żviluppi ulterjuri li jsiru fir-rigward tal-emendar tar-regoli 

tagħha; 

o 

o     o 

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

kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ April 20171 

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

 

                                                 
1  Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2017)0155. 


