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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 60a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 60a. Jistieden lill-Bureau joħloq il-

possibbiltà teknika għal dawk il-Membri li 

jkunu jixtiequ jagħmlu dan biex 

jippubblikaw il-kalendarji tagħhom fuq il-

paġna web uffiċjali tagħhom u b'mod 

partikolari l-laqgħat tagħhom mal-

lobbisti; 

Or. en 
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Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jikkritika l-ispiża totali għall-Premju 

LUX, li laħqet EUR 585 311 fl-2014 

(2013:  2012: EUR 434 421); jiddispjaċih 

ħafna dwar il-fatt li r-riżultati ta' stħarriġ 

tal-għarfien dwar il-premju LUX u l-impatt 

tiegħu, li ntalbu fir-rapport ta' kwittanza 

tal-2013, għadhom mhumiex disponibbli; 

jappella biex ir-riżultati ta' dan l-istudju 

jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 

sa nofs Mejju 2016 u biex issir 

preżentazzjoni uffiċjali tar-riżultati lill-

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu; 

69. Jinnota li n-nefqa għall-Premju 

Ċinematografiku LUX stess fl-2014 kienet 

tammonta għal EUR 391 506, somma li 

tirrappreżenta tnaqqis sinifikanti meta 

mqabbla mas-snin preċedenti (2013: EUR 

448 000; 2012: EUR 434 421) u li tkopri l-

għażla uffiċjali, il-kompetizzjoni inklużi s-

sottotitolar fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE u 

l-istampar għall-wiri tal-films fit-28 Stat 

Membru, kif ukoll iċ-ċerimonja tal-għoti 

tal-premju; 

 ifakkar li l-għan tar-reklamar u l-

promozzjoni tal-Premju Ċinematografiku 

LUX, flimkien mal-premju Sakharov u 

mad-drittijiet tan-nisa, huwa li juru l-

impenn tal-Parlament favur valuri 

kunsenswali, bħalma huma d-drittijiet tal-

bniedem u s-solidarjetà, kif ukoll l-

impenn tiegħu favur id-diversità kulturali 

u lingwistika; 

 jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li r-riżultat 

ta' stħarriġ tal-għarfien dwar il-premju 

LUX u l-impatt tiegħu, li ntalbu fir-rapport 

ta' kwittanza tal-2013, għadhom mhumiex 

disponibbli; jappella biex ir-riżultati ta' dan 

l-istudju jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku sa nofs Mejju 2016 u biex issir 

preżentazzjoni uffiċjali tar-riżultati lill-

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit; 
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2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 32a. Jinnota li għall-ewwel darba fl-

istorja tal-elezzjonijiet Ewropew, il-partiti 

politiċi Ewropej qablu li l-partit rebbieħ 

għandu jaħtar kandidat għall-kariga ta' 

president tal-Kummissjoni Ewropea; jilqa' 

l-fatt li l-proċedura ta' 

"Spitzenkandidaten" għandha l-għan li 

tindirizza d-defiċit demokratiku tal-

elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni 

Ewropea u li wasslet għar-riżultat pożittiv 

ta' żieda fil-viżibbiltà tar-rwol tal-

Parlament bħala l-istituzzjoni 

demokratika ewlenija tal-Unjoni; 

Or. en 
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Paragrafu 33 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jinnota li kien diffiċli li wieħed 

jiddistingwi kompletament l-attivitajiet 

politiċi tal-President mit-tħejjija tiegħu 

bħala "Spitzenkandidat" biex imexxi lill-

Partit Soċjalista Ewropew fl-elezzjonijiet 

Ewropej tal-2014; iqis li ma saritx 

distinzjoni inekwivoka bejn iż-żewġ rwoli; 

jappella għal segregazzjoni ċara tal-

funzjonijiet tal-uffiċjali fil-kariga mill-

kandidaturi għall-kampanji elettorali 

Ewropej; jiddispjaċih bl-użu indirett, tal-

anqas, tal-persunal tal-Parlament sabiex 

jgħin fil-preparamenti għall-kampanja u 

jappella għal azzjoni bil-għan li tiżgura li 

dan ma jerġax jiġri fil-ġejjieni; 

jiddispjaċih f'dan ir-rigward li l-President 

ittrasforma l-profil Twitter tal-Presidenza 

tal-Parlament Ewropew fil-profil 

personali tiegħu u użah matul il-

kampanja; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 35 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jilqa' l-fatt li, bi tweġiba għall-

kwestjonarju dwar il-kwittanza għas-sena 

finanzjarja 2014, ingħatat lista li telenka 

l-missjonijiet li l-President wettaq fl-

ewwel sitt xhur matul is-sena tal-

elezzjoni; jixtieq jitlob informazzjoni 

addizzjonali dwar it-trasport użat mill-

President minn Brussell għal dawn il-

laqgħat u jekk ġewx mikrija wkoll titjiriet 

privati; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 35 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jilqa' l-fatt li, bi tweġiba għall-

kwestjonarju dwar il-kwittanza għas-sena 

finanzjarja 2014, ingħatat lista li telenka l-

missjonijiet li l-President wettaq fl-ewwel 

sitt xhur matul is-sena tal-elezzjoni; jixtieq 

jitlob informazzjoni addizzjonali dwar it-

trasport użat mill-President minn Brussell 

għal dawn il-laqgħat u jekk ġewx mikrija 

wkoll titjiriet privati; 

35. Jilqa' l-fatt li, bi tweġiba għall-

kwestjonarju dwar il-kwittanza għas-sena 

finanzjarja 2014, ingħatat lista li telenka l-

missjonijiet li l-President wettaq fl-ewwel 

sitt xhur matul is-sena tal-elezzjoni; jilqa' 

l-informazzjoni addizzjonali dwar it-

trasport użat mill-President minn Brussell 

għal dawn il-laqgħat u d-dettalji ulterjuri 

dwar it-titjira mikrija lejn Lyon biex il-

President tal-Parlament Ewropew ikun 

jista' jipparteċipa fil-kommemorazzjoni 

tas-70 anniversarju tal-ewwel 

deportazzjonijiet ta' tfal Lhud minn Izieu 

għal Auschwitz; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

36. Jinnota li fil-perjodu bejn it-

22 ta' Jannar u t-18 ta' April, il-

missjonijiet internazzjonali uffiċjali li 

wettaq il-President kienu fil-biċċa l-kbira 

tagħhom ma' gvernijiet u rappreżentanzi 

uffiċjali affiljati ma' partiti u 

organizzazzjonijiet soċjalisti; jappella għal 

aktar informazzjoni f'dan ir-rigward; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

36. Jinnota li fil-perjodu bejn it-

22 ta' Jannar u t-18 ta' April, il-

missjonijiet internazzjonali uffiċjali li 

wettaq il-President kienu fil-biċċa l-kbira 

tagħhom ma' gvernijiet u rappreżentanzi 

uffiċjali affiljati ma' partiti u 

organizzazzjonijiet soċjalisti; jappella għal 

aktar informazzjoni f'dan ir-rigward; 

36. Jinnota l-missjonijiet internazzjonali 

uffiċjali li wettaq il-President fil-perjodu 

bejn it-22 ta' Jannar u t-18 ta' April; 

jappella għal aktar informazzjoni f'dan ir-

rigward b'rabta ma' attivitajiet simili ta' 

MPE oħrajn li aġixxew bħala 

"Spitzenkandidaten"; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Ifakkar ir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

tiegħu għas-sena finanzjarja 201210, li 

fiha saret talba għal informazzjoni 

dettaljata "dwar kif il-President, bħala 

persunaġġ politiku newtrali, żamm id-

dmirijiet tal-kariga tiegħu separati mill-

preparazzjonijiet biex imexxi l-lista tas-

Soċjalisti u tad-Demokratiċi fl-

elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-persunal fil-kabinett tiegħu 

u fl-uffiċċji ta' informazzjoni tal-

Parlament u tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar" 

(para. 51); 

imħassar 

____________________  

10 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, 

tad-16 ta' April 2014 li tinkludi l-

kummenti li jagħmlu parti integrali mid-

Deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-

Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2012, Taqsima I – Il-

Parlament Ewropew (ĠU L 266, 5.9.2014, 

p. 3). 

 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Ifakkar ir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

tiegħu għas-sena finanzjarja 201210, li 

fiha saret talba għal informazzjoni 

dettaljata "dwar kif il-President, bħala 

persunaġġ politiku newtrali, żamm id-

dmirijiet tal-kariga tiegħu separati mill-

preparazzjonijiet biex imexxi l-lista tas-

Soċjalisti u tad-Demokratiċi fl-

elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-persunal fil-kabinett tiegħu 

u fl-uffiċċji ta' informazzjoni tal-

Parlament u tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar" 

(para. 51); 

38. Jiddeplora l-użu tal-proċedura ta' 

kwittanza 2012 biex jinkiseb vantaġġ 

politiku xahar qabel l-elezzjonijiet 

Ewropej 2014; ifakkar li l-protezzjoni tal-

interessi finanzjarji tal-Unjoni għandha 

tkun rigoruża u imparzjali kemm jista' 

jkun u għandha tevita l-konfrontazzjoni 

fil-kampanji elettorali sabiex terġa' 

tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fl-

istituzzjonijiet Ewropej; 

_______________________  

10 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, 

tad-16 ta' April 2014 li tinkludi l-

kummenti li jagħmlu parti integrali mid-

Deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-

Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2012, Taqsima I – Il-

Parlament Ewropew (ĠU L 266, 5.9.2014, 

p. 3). 

 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Ifakkar ir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

tiegħu għas-sena finanzjarja 201210, li 

fiha saret talba għal informazzjoni 

dettaljata "dwar kif il-President, bħala 

persunaġġ politiku newtrali, żamm id-

dmirijiet tal-kariga tiegħu separati mill-

preparazzjonijiet biex imexxi l-lista tas-

Soċjalisti u tad-Demokratiċi fl-elezzjonijiet 

Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tal-

persunal fil-kabinett tiegħu u fl-uffiċċji ta' 

informazzjoni tal-Parlament u tal-ispejjeż 

tal-ivvjaġġar" (para. 51); 

38. Jilqa' l-informazzjoni kollha li waslet 

fi żmien debitu u li turi b'mod ċar "kif il-

President, bħala persunaġġ politiku 

newtrali, żamm id-dmirijiet tal-kariga 

tiegħu separati mill-preparazzjonijiet biex 

imexxi l-lista tas-Soċjalisti u tad-

Demokratiċi fl-elezzjonijiet Ewropej, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-persunal 

fil-kabinett tiegħu u fl-uffiċċji ta' 

informazzjoni tal-Parlament u tal-ispejjeż 

tal-ivvjaġġar"; jappella biex jiġi pprovdut 

l-istess livell ta' informazzjoni fir-rigward 

ta' kull "Spitzenkandidat" għall-

elezzjonijiet tal-UE 2014; 

__________________  

10 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, 

tad-16 ta' April 2014 li tinkludi l-

kummenti li jagħmlu parti integrali mid-

Deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-

Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2012, Taqsima I – Il-

Parlament Ewropew (ĠU L 266, 5.9.2014, 

p. 3). 

 

Or. en 

 

 


