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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jinnota żieda partikolari fl-impenji fl-

2014 fir-rigward tal-Membri tal-

istituzzjoni; jitlob lill-Ombudsman tagħti 

deskrizzjoni komprensiva ta' dawn l-

ammonti fir-rapport ta' segwitu li jmiss 

għall-kwittanza; 

5. Jinnota bi tħassib żieda partikolari fl-

impenji fl-2014 fir-rigward tal-Membri tal-

istituzzjoni; jitlob lill-Ombudsman tagħti 

deskrizzjoni komprensiva ta' dawn l-

ammonti fir-rapport ta' segwitu li jmiss 

għall-kwittanza; 
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6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li f'konformità 

mal-Istrateġija lejn l-2019, l-Ombudsman 

segwiet inkjesti fuq inizjattiva proprja, billi 

ħadet approċċ aktar sistematiku u sistemiku 

lejn kwistjonijiet kumplessi li jaqgħu taħt 

ir-responsabbiltà tagħha; iqis li dan huwa 

għodda effikaċi; jitlob lill-Ombudsman 

tinforma regolarment lill-awtorità ta' 

kwittanza dwar l-impatt tal-inkjesti; 

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li f'konformità 

mal-Istrateġija lejn l-2019, l-Ombudsman 

segwiet inkjesti fuq inizjattiva proprja, billi 

ħadet approċċ aktar sistematiku u sistemiku 

lejn kwistjonijiet kumplessi li jaqgħu taħt 

ir-responsabbiltà tagħha; iqis li dan huwa 

għodda effikaċi; jitlob lill-Ombudsman 

tinforma regolarment lill-awtorità ta' 

kwittanza dwar l-impatt tal-inkjesti u 

tidentifika b'mod ċar il-kompiti tal-

koordinatur; jirrimarka, madankollu, li l-

prijorità tal-Ombudsman għandha tkun li 

tindirizza l-ilmenti taċ-ċittadini fi żmien 

raġonevoli u li l-inkjesti fuq inizjattiva 

proprja fl-ebda ċirkostanza m'għandhom 

imorru kontra dan l-objettiv; 
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7. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' 

kariga ġdida magħrufa bħala "koordinatur 

ta' inkjesta fuq inizjattiva proprja"; iqis li 

dan huwa pass lejn xogħol aktar effiċjenti 

tal-istituzzjoni; jistieden lill-Ombudsman 

tirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar 

il-prestazzjoni, l-impatt u l-effikaċja ta' din 

il-kariga; 

7. Jinnota l-ħolqien ta' kariga ġdida 

magħrufa bħala "koordinatur ta' inkjesta 

fuq inizjattiva proprja"; jittama li din il-

kariga se tikkontribwixxi għal aktar  

effiċjenza fil-ħidma tal-istituzzjoni; 

jistieden lill-Ombudsman tirrapporta lill-

awtorità ta' kwittanza dwar il-prestazzjoni, 

l-impatt u l-effikaċja ta' din il-kariga; 
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10. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-

proporzjon ta' inkjesti magħluqa għal dawk 

li għadhom għaddejjin fi tmiem l-

eżerċizzju preċedenti laħaq l-ogħla livell li 

qatt kien hemm (1,4 inkjesti magħluqa għal 

kull waħda kontinwa, meta mqabbla mal-

mira ta' 1,1); jisħaq li fl-2014, il-

proporzjon ta' inkjesti magħluqa fi żmien 

12 u 18-il xahar naqas; jirrikonoxxi l-

osservazzjoni tal-Ombudsman li l-

istrateġija l-ġdida, inkluż it-twettiq ta' 

inkjesti fuq inizjattiva proprja, kellha 

impatt fuq l-għadd ta' każijiet magħluqa; 

10. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-

proporzjon ta' inkjesti magħluqa għal dawk 

li għadhom għaddejjin fi tmiem l-

eżerċizzju preċedenti laħaq l-ogħla livell li 

qatt kien hemm (1,4 inkjesti magħluqa għal 

kull waħda kontinwa, meta mqabbla mal-

mira ta' 1,1); jisħaq li fl-2014, il-

proporzjon ta' inkjesti magħluqa fi żmien 

12 u 18-il xahar naqas; jirrikonoxxi l-

osservazzjoni tal-Ombudsman li l-

istrateġija l-ġdida, inkluż it-twettiq ta' 

inkjesti fuq inizjattiva proprja, kellha 

impatt fuq l-għadd ta' każijiet magħluqa; 

jitlob lill-Ombudsman tagħti spjegazzjoni 

aktar ċara dwar dan l-impatt lill-awtorità 

ta' kwittanza fir-rapport ta' segwitu li 

jmiss dwar il-kwittanza; 
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20. Jilqa' l-iffrankar fuq il-linji baġitarji 

għat-traduzzjoni u l-pubblikazzjonijiet; 

20. Jesprimi tħassib dwar l-ammont ta' 

ffrankar li sar mill-Ombudsman fil-linji 
baġitarji għat-traduzzjoni (EUR 190 000) u 

għall-komunikazzjoni (EUR 60 000), li 

ġew trasferiti għall-intestatura dwar il-

persunal tal-Ombudsman; jenfasizza li l-

Ombudsman għandha tiżgura trattament 

ugwali u opportunitajiet indaqs għaċ-

ċittadini kollha tal-Unjoni u li l-kwalità u 

d-diversità lingwistika u t-tisħiħ tal-

politika tal-Ombudsman dwar il-

komunikazzjoni jeħtieġ għalhekk li 

jibqgħu pilastri tal-istituzzjoni; 

Or. en 

 

 


