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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; 

33. Jinnota li kien diffiċli li wieħed 

jiddistingwi kompletament l-attivitajiet 

politiċi tal-President mit-tħejjija tiegħu 

bħala "Spitzenkandidat" biex imexxi lill-

Partit tiegħu fl-elezzjonijiet Ewropej tal-

2014, u li kien diffiċli wkoll li ssir 

differenzjazzjoni għal 

"Spitzenkandidaten" oħra; 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; 
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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 

charter; 

imħassar 
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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 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

122. Jikkritika l-fatt li l-profil Twitter 

uffiċjali tal-''President tal-Parlament 

Ewropew'' inbidel f'mezz ta' kampanja 

personali li jwassal għas-sit ta' partit fuq 

l-internet; 

imħassar 

Or. en 

 

 


