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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2018)0159 

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)  

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018 dwar il-kwittanza għall-

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

2016 (2017/2168(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

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

finanzjarja 2016, 

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

Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016, 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 2016 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza 

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

finanzjarja 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018), 

– 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 417, 6.12.2017, p. 207. 
2  ĠU C 417, 6.12.2017, p. 207. 
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 (A8-0102/2018), 

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

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2016; 

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 tat-18 ta’ April 2018 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-

Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2168(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

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

finanzjarja 2016, 

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

Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016, 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 2016 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza 

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

finanzjarja 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018), 

– 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 (A8-0102/2018), 

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

finanzjarja 2016; 

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 417, 6.12.2017, p. 207. 
2  ĠU C 417, 6.12.2017, p. 207. 
3  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
4  ĠU L 41, 15.2.2008, p. 15. 



 

 

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 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 2016 (2017/2168(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 2016, 

– 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 (A8-0102/2018), 

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

Euratom (l-‘Aġenzija’) għas-sena finanzjarja 2016 baqa' stabbli fil-livell ta' 

EUR 125 000; billi EUR 119 000 (95,2 %) mill-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 2016 (ir-‘rapport tal-Qorti’), stqarret li kisbet 

assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija huma affidabbli u li t-

tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari, 

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

1. Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2016 irriżultaw 

f'rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn ta' 94,34 %, rata li tirrappreżenta 

tnaqqis ta' 4,58 % meta mqabbla mal-2015; jinnota li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 86,12 %, li tirrappreżenta żieda ta' 23,26 % 

meta mqabbla mal-2015; 

Politika tal-persunal 

2. Jinnota li l-Aġenzija kellha 17-il membru tal-persunal fi tmiem l-2016, kollha kemm 

huma uffiċjali tal-Kummissjoni; 

Kummenti oħra 

3. Jinnota li, fl-2016, l-Aġenzija pproċessat 344 tranżazzjoni, li kienu jinkludu kuntratti, 

emendi u notifiki sabiex tiżgura s-sigurtà tal-forniment ta' materjali nukleari; 

4. Jinnota li, f'Mejju 2016, il-Kumitat Konsultattiv tal-Aġenzija ta opinjoni pożittiva dwar 

l-abbozz ta' proposta għar-Regoli aġġornati tiegħu1, bil-għan li dawn jikkonformaw 

mal-prattiki kurrenti tas-suq; jinnota li, qabel ma jidħlu fis-seħħ, ir-Regoli proposti jridu 

                                                 
1  Ir-regoli tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tal-

5 ta' Mejju 1960 li jiddeterminaw il-mod li bih id-domanda għandha tiġi bilanċjata mal-
forniment ta' minerali, materja prima u materjali speċjali fissili (ĠU  32, 11.5.1960, p. 
777). 



 

 

jiġu approvati mill-Kummissjoni; jinnota, madankollu, li l-proċess ta' approvazzjoni ma 

kienx iffinalizzat fil-bidu tal-2017; 

o 

o     o 

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

kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 20181 

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

 

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2018)0133. 


