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1. PROPOSTA GĦALL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali taċ-Ċentru Ewropew ta' 
Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kotba finali annwali taċ-Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u 
d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kotba finali annwali taċ-Ċentru 
Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 
2005, flimkiem mat-tweġibiet taċ-Ċentru 2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-... 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 li japplika għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej3, u b’mod partikulari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/93 tat-8 ta' Frar 1993 dwar iċ-
Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi 4, u partikularment 
l-Artikolu 11 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),

  
1 ĠU C 266, 31.10.2006, p. 43.
2 ĠU C 312, 19.12.2006, p. 86.
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 36, 12.2.1993, p.1, Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1651/2003 (ĠU L 245, 29.9.2003, 
p. 30).
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-
Dipendenza mid-Drogi għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 
2005;

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 Ewropew ta' Sorveljanza tad-
Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi, 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 Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza 
mid-Drogi għas-sena finanzjarja 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kotba finali annwali taċ-Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u 
d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kotba finali annwali taċ-Ċentru 
Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 
2005, flimkiem mat-tweġibiet taċ-Ċentru 2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-... 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 li japplika għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej3, u b’mod partikulari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/93 tat-8 ta' Frar 1993 dwar iċ-
Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi 4, u partikularment 
l-Artikolu 11 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),

1. Jinnota li l-kotba finali annwali taċ-Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-
  

1 ĠU C 266, 31.10.2006, p. 43.
2 ĠU C 312, 19.12.2006, p. 86.
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 36, 12.2.1993, p.1, Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1651/2003 (ĠU L 245, 29.9.2003, 
p. 30).
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Dipendenza mid-Drogi 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
Dħul
Sussidji  mill-Kummissjoni 12 000 11 730
Sussidji min-Norveġja 516 514
Dħul assenjat 190 211
Dħul mixxellanju 93 33

Dħul totali (a) 12 799 12 488
Nefqa baġitarja għas-sena finanzjarja

Staff - Titolu I tal-baġit
Ħlasijiet 5 762 5 832
Approprjazzjonijiet trasferiti għas-sena ta' wara 154 122
Amministrazzjoni - Titolu II tal-baġit

Ħlasijiet 1 094 1 088
Approprjazzjonijiet trasferiti għas-sena ta' wara 650 356
Attivitajiet operattivi - Titolu III tal-baġit (minbarra d-
dħul assenjat)

Ħlasijiet ta' approprjazzjonijiet ta' ħlas għas-sena 
finanzjarja

4 159 2 342

Approprjazzjonijiet trasferiti għas-sena ta' wara 1 260
Dħul assenjat (PHARE u pajjiżi terzi) 101 201

Nefqa totali (b) 11 920 11 200
Riżultat għas-sena finanzjarja (a - b) 879 1 288

Bilanċ trasferit mis-sena finanzjarja preċedenti 1 508 295

Approprjazzjonijiet trasferiti mis-sena ta' qabel u 
kanċellati

1 239 245

Ammonti mis-sena finanzjarja preċedenti li ma 
ntużawx

-58 15

Rimborsi lill-Kummissjoni -1 508 -3
Rimborsi lin-Norveġja -128 81
Differenzi fir-rati tal-kambju 1 -1
Bilanċ għas-sena finanzjarja (għotja tal-KE + il-
kontribuzzjoni tan-Norveġja)

1 933 1 920

Għotja tan-Norveġja 2005 -516
Bilanċ għas-sena finanzjarja għotja KE biss 1 417

Sors: Informazzjoni provduta miċ-Ċentru ta' Sorveljanza. Din it-tabella tissintetizza d-dejta provduta miċ-
Ċentru fil-kotba annwali tiegħu.
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2. Japprova l-għeluq tal-kotba taċ-Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-
Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 2005;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur taċ-
Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi, 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 Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-
Dipendenza mid-Drogigħas-sena finanzjarja 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kotba finali annwali taċ-Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u 
d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kotba finali annwali taċ-Ċentru 
Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi għas-sena finanzjarja 
2005, flimkiem mat-tweġibiet taċ-Ċentru 2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-... 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 li japplika għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej3, u b’mod partikulari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/93 tat-8 ta' Frar 1993 dwar iċ-
Ċentru Ewropew ta' Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza mid-Drogi 4, u partikularment 
l-Artikolu 11 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. 43.
2 ĠU C 312, 19.12.2006, p. 86.
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 36, 12.2.1993, p.1, Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1651/2003 (ĠU L 245, 29.9.2003, 
p. 30).
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 fil-każ ta' l-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 20041 u fir-riżoluzzoni li 
takkumpanja d-deċiżjoni tal-kwittanza tal-Parlament, inter alia

• jiddispjaċih tan-numru għoli ta' trasferimenti li saru; iħeġġeġ liċ-Ċentru sabiex 
jirrispetta aktar mill-viċin il-baġit li ġie stipulat mill-Awtorita Baġitarja;

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-kumplessità li 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; 

9. Jistieden lill-Aġenziji sabiex itejbu l-koperazzjoni u l-istandards mal-partijiet fil-qasam; 
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10. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex toħroġ idea ta' 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 li r-rata ta` użu ta' l-approprijazzjonijiet ta ' impenn huwa akbar minn 90%, mentri 
r-rata korrispondenti għall-approprijazzjonijiet ta' ħlas huwa biss ta' 85%. L-infiq fuq l-
amministrazzjoni juri rata għolja ta' fondi trasferiti ta' kważi 40%. Jistieden liċ-Ċentru 
biex iħaddem aħjar il-politika ta' akkwist, sabiex jiġ evitat it-trasferiment ta' 
approprijazzjonijiet, li jagħmlu l-immaniġġjar aktar diffiċli;

15. Jilqa' l-fatt li għal skopijiet ta' maniġġjar, iċ-Ċentru ħejja baġit ibbażat fuq l-attivitajiet; 
Jistieden liċ-Ċentru sabiex jieħu din l-inizjattiva aktar 'l quddiem bil-ħsieb li tinkiseb 
sorveljanza ta' ħidma mtejba kif ukoll evalwazzjoni aħjar ta' l-effettivita` tagħha permezz 
ta' l-introduzzjoni ta' kontijiet analitiċi sabiex ikunu jistgħu jiġu aċċertati l-ispejjeż ta' l-
attivitajiet varji taċ-Ċentru;

16. Jistieden liċ-Ċentru sabiex jinkludi s-sistemi ta' inventorju ta' assi fissi fil-kontijiet 
ġenerali peress li mingħajr sistema ta' tikkettar ta' min joqgħod fuqha ma tkunx tista' tiġi 
żgurata t-traċċabilta ta' l-assi mdaħħla fl-inventorju;

17. Jinnota nuqqasijiet fil-proċeduri tar-reklutaġġ ta' l-istaff; Jistieden liċ-Ċentru sabiex 
japplika sew il-proċeduri ta' reklutaġġ;

18. Jinnota li fit-tmiem ta' l-2004, membru ta' l-istaff ġie mibgħut fuq missjoni fuq perjodu ta' 
żmien twil (sentejn) fi Brussell; jistieden liċ-Ċentru sabiex jispjega sew din il-proċedura;

19. Jinnota li nstabu numru ta' inkonsistenzi matul kontrolli fuq proċeduri ta' akkwist u ta' 
kuntrattar; jistieden liċ-Ċentru sabiex japplika bis-sħiħ proċeduri ta' akkwist u ta'
kuntrattar sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili għal dawk ta' l-2005.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-
INTERN


