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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew 
għar-Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kotba finali annwali taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-
Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kotba finali annwali taċ-Ċentru 
ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005, 
flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru 2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ .. Marzu 2007 (00000/2007 –
C6-xxxx/2007),

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u partikularment 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 partikularment l-Artikolu 185 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta' Ġunju 1997 li
jwaqqaf Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija4, u 
partikularment l-Artikolu 12a 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 tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20025, u 
partikularment l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-xxxx/2007),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-
Żenofobija għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2005;

  
1 ĠU C 266, 31.10.2006, p. 46.
2 ĠU C 312, 19.12.2006, p. 93.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 (ĠU L 
390, 30.12.2006, p. 1).
4 ĠU L 151, 10.6.1997, p.1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1652/2003  (ĠU L 245, 
29.9.2003, p. 33).
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 
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2. Jagħti l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni hawn taħt;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni, u r-riżoluzzjoni 
li tagħmel parti integrali minnha, lid-Direttur taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-
Razziżmu u ż-Żenofobija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti ta' l-Awdituri sabiex 
dawn jippubblikawhom fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea (Serje L).
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kotba taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-
Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kotba finali annwali taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-
Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kotba finali annwali taċ-Ċentru 
ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005, 
flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru 2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ .. Marzu 2007 (00000/2007 –
C6-xxxx/2007),

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u partikularment 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 partikularment l-Artikolu 185 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta' Ġunju 1997 li 
jwaqqaf Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija4, u 
partikularment l-Artikolu 12a 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 tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20025, u 
partikularment l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-xxxx/2007),

1. Jinnota li l-kotba finali annwali taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-
  

1 ĠU C 266, 31.10.2006, p. 46.
2 ĠU C 312, 19.12.2006, p. 93.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 (ĠU L 
390, 30.12.2006, p. 1).
4 ĠU L 151, 10.6.1997, p.1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1652/2003  (ĠU L 245, 
29.9.2003, p. 33).
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 



PE 384.435v01-00 6/12 PR\650791MT.doc

MT

Żenofobija għas-snin finanzjarji 2004 u 2005 huma dawn li ġejjin:

Kont ta' dħul u ta' nefqa għas-snin finanzjarji 2004 u 2005 (f'EUR 1000)

2005 2004
Revenue
Community subsidies 8 189 5 675

Other revenue 151 455

Financial revenue 21

PHARE subsidy 90 82

Total revenue (a) 8 430 6 233

Expenditure
Staff - Title I of the budget

Payments 3 008 2 645

Appropriations carried over 70 85

Administration - Title II of the budget

Payments 550 447

Appropriations carried over 582 37

Operating activities - Title Ill of the budget

Payments 2 731 2 352

Appropriations carried over 667 745

Assigned revenue (Phare and other)

Payments 0 7

Appropriations carried over 90 0

Total expenditure (b) 7 698 6 318

Outturn for the financial year (a-b) 732 -85

Balance carried over from the previous financial year 231 98

Appropriations carried over, cancelled 210 241

Appropriations for re-use from the previous financial year, not 
used

0

Amounts due written off -23

Exchange-rate differences -2 0

Balance for the financial year 1 171 231

Sors: Dejta miġbura miċ-Ċentru. Din it-tabella tagħti fil-qosor id-dejta fornita miċ-Ċentru fil-
kotba annwali tiegħu stess.

2. Japprova l-għeluq tal-kotba taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-
Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur taċ-
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Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti ta' l-Awdituri sabiex dawn jippubblikaha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' 
l-Unjoni Ewropea (Serje L).
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b'osservazzjonijiet li jiffurmaw parti integrali tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-
Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kotba finali annwali taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-
Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kotba finali annwali taċ-Ċentru 
ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija għas-sena finanzjarja 2005, 
flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru 2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ .. Marzu 2007 (00000/2007 –
C6-xxxx/2007),

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u partikularment 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 partikularment l-Artikolu 185 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta' Ġunju 1997 li 
jwaqqaf Ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew għar-Razziżmu u ż-Żenofobija4, u 
partikularment l-Artikolu 12a tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/20002 tad-19 
ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20025, u 
partikularment l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-xxxx/2007),

A. billi l-Qorti ta' l-Awdituri qalet li kisbet assigurazzjoni raġjonevoli li l-kontijiet annwali 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2005 kienu affidabbli u li t-

  
1 ĠU C 266, 31.10.2006, p. 46.
2 ĠU C 312, 19.12.2006, p. 93.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 (ĠU L 
390, 30.12.2006, p. 1).
4 ĠU L 151, 10.6.1997, p.1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1652/2003  (ĠU L 245, 
29.9.2003, p. 33).
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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tranżazzjonijiet li jaqgħu taħthom, meħuda flimkien, kienu legali u regolari;

B. billi fis-27 ta' April 2006 il-Parlament ta kwittanza lid-direttur rigward l-implimentazzjoni 
tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 20041 u fir-riżoluzzoni li takkumpanja d-
deċiżjoni tal-kwittanza tal-Parlament, inter alia

• Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-livell għoli ta' trasferimenti kkanċellati 
partikularment fit-titolu I (infiq ta' l-istaff);

• huwa mħasseb minħabba l-irregularitajiet li l-Qorti ta' l-Awdituri nnutat fis-sejħiet 
għal offerti u l-għoti ta' kuntratti;

Punti ġenerali rigward il-maġġoranza ta' l-Aġenziji ta' l-UE li jirrikjedu kwittanza 
individwali
 

1. Jikkunsidra li n-numru li dejjem jiżdied ta' Aġenziji mhux dejjem jirrifletti l-ħtiġijiet veri 
ta' l-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha;

2. Għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta studju dwar ir-relazzjoni bejn il-
benefiċċju u l-ispejjeż qabel ma twaqqaf Aġenzija ġdida;

3. Jistaqsi lill-Qorti ta' l-Awdituri biex tagħti l-opinjoni tagħha rigward l-istudju dwar ir-
relazzjoni bejn il-benefiċċju u l-ispejjeż qabel ma l-Parlament jieħu deċiżjoni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta studju kull ħames snin dwar il-valur miżjud ta' 
kull Aġenzija eżistenti; Jistieden lill-istituzzjonijiet relevanti, fil-każ ta' evalwazzjoni 
negattiva tal-valur miżjud ta' Aġenzija, sabiex jieħdu l-passi kollha meħtieġa billi 
jifformolaw mill-ġdid il-mandat ta' dik l-Aġenzija jew billi jagħlquha;

5. Jistieden lill-Qorti ta' l-Awdituri biex toħloq kapitlu ieħor fir-Rapport Annwali tagħha, li 
jkun dwar l-Aġenziji li għandhom jingħataw kwittanza skond il-kontijiet tal-Kummissjoni 
sabiex ikun hemm stampa aktar ċara ta' l-użu tal-fondi ta' l-UE mill-Aġenziji; 

6. Jinnota li n-numru ta' Aġenziji qed jikber kostantament, u li hemm ħtieġa akbar li d-
Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni inkarikati mit-twaqqif u s-sorveljanza ta' l-Aġenziji 
jiżviluppaw approċċ komuni għall-Aġenziji; struttura simili għal dik maħluqa mill-
Aġenziji għall-koordinazzjoni fost id-Direttorati Ġenerali kkonċernati tkun mod 
pragmatiku ’l quddiem lejn approċċ komuni mill-Kummissjoni rigward il-kwistjonijiet 
kollha relatati ma’ l-Aġenziji; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb l-appoġġ amministrattiv u tekniku lill-Aġenziji, 
filwaqt li tqis il-komplessità dejjem tiżdied tar-regoli amministrattivi u tal-problemi 
tekniċi tal-Komunità; 

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib konsiderevoli fil-koordinazzjoni fost l-Aġenziji ta’ l-UE, li 
tippermettilhom jittrattaw il-problemi rikorrenti u li tagħmel il-koperazzjoni mal-
Kummissjoni u mal-Parlament aktar effiċjenti; 

  
1  ĠU L 340, 6.12.2006, p. 80.
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9. Jistieden lill-Aġenziji sabiex itejbu l-koperazzjoni u l-istandards mal-partijiet fil-qasam; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex toħroġ bi proposta għall-armonizzazzjoni tar-rapport 
annwali ta' l-Aġenziji sabiex jiġu żviluppati indikaturi ta' prestazzjoni li jippermettu li 
jkun hemm paragun bejn l-effiċċjenza tagħhom; 

11. Jistieden lill-Aġenziji sabiex fil-bidu ta' kull sena jippreżentaw indikaturi ta' prestazzjoni 
li magħhom jistgħu jkunu mkejla;

12. Jistieden lill-Aġenziji kollha sabiex jagħmlu iktar użu mill-objettivi SMART li għandhom 
iwasslu għal ippjanar u implimentazzjoni aktar realistiċi ta’ l-għanijiet;

13. Jikkunsidra li l-programmi ta' ħidma ta' l-Aġenziji għandhom jesprimu l-kontribuzzjonijiet 
tagħhom f'termini operattivi u li jistgħu jitkejlu u li tingħata l-konsiderazzjoni xierqa lill-
Istandards ta' Kontroll Interni tal-Kummissjoni;

Punti Speċifiċi

14. Jinnota illi għalkemm ir-rata ta' impenji taċ-Ċentru għall-approprjazzjonijiet għas-sena 
finanzjarja 2005 kienet ta' 'l fuq minn 90%, instab li iktar minn 50% ta' l-impenji għall-
infiq amministrattiv ġew trasferiti u li, b'mod ġenerali, kien hemm rata għolja ta' 
kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet trasferiti (bejn 15% u 25%, skond it-titolu); 
Jistieden liċ-Ċentru sabiex itejjeb l-ippjanar ta' l-infiq tiegħu u l-mod kif jissorvelja l-
implimentazzjoni ta' dan l-infiq; Jenfasizza li t-trasferimenti bejn l-intestaturi tal-baġit 
jeħtieġ li jiġu ġustifikati u ddokumentati b'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ;

15. Jinnota li ma sar l-ebda mmaniġġjar ibbażat fuq l-attività, minkejja r-regolament 
finanzjarju taċ-Ċentru li jaħseb għall-introduzzjoni tiegħu, fuq il-linji ta’ dawk applikati 
għall-baġit ġenerali, bil-ħsieb li jitjieb il-monitoraġġ tal-prestazzjoni; Jistieden liċ-Ċentru 
sabiex jippreżenta programm ta' ħidma li jesprimi l-kontribuzzjonijiet tiegħu f'termini 
operattivi u li jistgħu jitkejlu;

16. Jinnota li ċ-Ċentru ma kellu l-ebda sistema sabiex jippjana u jġestixxi x-xiri ta' tagħmir 
tiegħu u li ma għamilx verifiki ċikliċi fl-inventorju tiegħu, għalkemm dan kien itejjeb l-
affidabilità ta' l-inventorju; Jistieden liċ-Ċentru sabiex isib rimedju għal din is-sitwazzjoni;

17. Jinnota li s-sistema ta' kontroll intern taċ-Ċentru kellha bosta nuqqasijiet bħal pereżempju 
l-fatt li ċ-ċirkwiti finanzjarji li ġew imwaqqfa mill-uffiċjal delegat biex jawtorizza u mis-
sostituti tiegħu ma ġewx deskritti, is-sistemi permezz ta' liema l-uffiċjal delegat biex 
jawtorizza u s-sostituti tiegħu pprovdew l-informazzjoni lill-uffiċjal tal-kontabilità b'mod 
partikulari ma ġewx ivvalidati minn dan ta' l-aħħar, il-prinċipju tas-segregazzjoni tad-
doveri ma ġiex aplikat b'mod strett, speċjalment bejn id-doveri li jinvolvu l-bidu ta' l-
operat u l-verifiki;  Jistieden liċ-Ċentru sabiex jinkludi għall-impenji l-listi ta' kriterji ta' 
ġestjoni finanzjarja b'saħħitha ta' verifiki ex ante;

18. Jistieden liċ-Ċentru sabiex japplika bis-sħiħ ir-regola skond liema l-membri tal-bordijiet 
ta' l-għażla għandu jkollhom dejjem grad ekwivalenti għal jew ogħla minn dak tal-post 
battal;
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19. Jinnota li s-sejħiet għal offerti maħruġa miċ-Ċentru ma kellhomx wisq spjegazzjonijiet fir-
rigward tal-kwalifiki minimi ta' l-offerti u l-piż li jingħata lill-fatturi tal-prezz;  Jistieden 
liċ-Ċentru sabiex japplika r-regoli għas-sejħiet għal offerti b'mod strett.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-
INTERN


