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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 48 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

48. Jikkonstata li fis-sit web tal-

Parlament hija disponibbli firxa wiesgħa ta' 

dokumenti li jirrigwardaw id-deċiżjoni 

relatata mar-rikonoxximent tal-partiti 

politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 

politiċi Ewropej, flimkien mad-dettalji li 

jispeċifikaw l-ammont finali tal-

finanzjament; jitlob lill-Parlament jitlob 

lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal 

reviżjoni tal-att ġuridiku attwali tal-Unjoni 

dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti 

politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 

politiċi Ewropej10, biex jipprevedi wkoll 

rekwiżiti aktar rigorużi għat-twaqqif ta' 

fondazzjonijiet politiċi Ewropej, bil-għan li 

jkunu evitati l-abbużi; 

48. Jikkonstata li fis-sit web tal-

Parlament hemm disponibbli firxa wiesgħa 

ta' dokumenti li jirrigwardaw id-deċiżjoni 

relatata mar-rikonoxximent tal-partiti 

politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 

politiċi Ewropej, flimkien mad-dettalji li 

jispeċifikaw l-ammont finali tal-

finanzjament; jitlob lill-Parlament jitlob 

lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal 

reviżjoni tal-att ġuridiku attwali tal-Unjoni 

dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti 

politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 

politiċi Ewropej10, biex jipprevedi wkoll 

rekwiżiti aktar rigorużi għat-twaqqif ta' 

partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet 

politiċi Ewropej, bil-għan li jkunu evitati l-

abbużi; 

_________________ _________________ 

10 Ir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-

istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi 

Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 

Ewropej, (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1). 

10 Ir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-

istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi 

Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 

Ewropej, (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1). 

Or. en 
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Paragrafu 51 – parti introduttorja 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

51. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-

kodiċi ta' mġiba attwali tal-Membri jaf 

ikollu bżonn titjib ulterjuri biex ikunu 

evitati l-kunflitti ta' interessi, billi tingħata 

attenzjoni speċjali lis-segwenti: 

51. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-

kodiċi ta' mġiba attwali tal-Membri jeħtieġ 

li jsirlu titjib ulterjuri biex ikunu evitati l-

kunflitti ta' interessi, u jitlob li l-Bureau 

jieħu l-passi meħtieġa f'dan ir-rigward, 

filwaqt li jagħti attenzjoni speċjali lil: 

Or. en 
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Paragrafu 63 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

63. Josserva li l-istħarriġ kellu rata ta' 

risposta baxxa, 18 % biss tal-Membri li 

jikkomponu l-Parlament, li jikkorrispondu 

għal 137 Membru mill-gruppi politiċi u 

mill-Istati Membri kollha, u li fost dawn il-

Membri aktar minn 90 % kienu jafu bil-

Premju Ċinematografiku LUX, 75 % 

fehmu l-iskop tiegħu u aktar minn 80 % 

kellhom opinjoni pożittiva tal-Premju; 

63. Josserva li l-istħarriġ kellu rata ta' 

risposta baxxa, 18 % biss tal-Membri li 

jikkomponu l-Parlament, li jikkorrispondu 

għal 137 Membru mill-gruppi politiċi u 

mill-Istati Membri kollha; 

Or. en 
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Paragrafu 70 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jilqa' pożittivament id-deċiżjoni tal-

Kummissjoni biex tikkontribwixxi 

EUR 800 000 fis-sena għall-kostijiet 

operattivi ta' Dar l-Istorja Ewropea; iqis, 

madankollu, li l-Kummissjoni jmissha 

tikkontribwixxi proporzjon ferm akbar 

għall-kostijiet operattivi annwali stmati; 

70. Jilqa' pożittivament id-deċiżjoni tal-

Kummissjoni biex tikkontribwixxi 

EUR 800 000 fis-sena għall-kostijiet 

operattivi ta' Dar l-Istorja Ewropea; iqis, 

madankollu, li l-Kummissjoni jmissha 

tikkontribwixxi proporzjon ferm akbar 

għall-kostijiet operattivi annwali stmati; bl-

istess mod, fil-qies tal-għadd ta' viżitaturi 

li huma mistennija sew fil-

Parlamentarium u sew f'Dar l-Istorja 

Ewropea u tal-benefiċċji ekonomiċi li 

jistgħu jġibu għall-muniċipalitajiet ta' 

Brussell, jitlob li l-Bureau jipprepara 

djalogu mal-awtoritajiet lokali biex jara 

kif dawk l-awtoritajiet jistgħu 

jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-

faċilitajiet imsemmija; 

Or. en 
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Paragrafu 88 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

88. Huwa mħasseb bl-allegata prassi 

skont liema l-Membri jobbligaw 

illegalment lill-APA jmorru fuq missjoni, 

partikolarment fi Strasburgu, mingħajr ma 

dawn ikollhom la ordnijiet ta' missjoni u 

lanqas jieħdu rimborż tal-ispejjeż tal-

missjoni jew tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar; 

huwa tal-opinjoni li din il-prassi tagħti lok 

għal abbuż: fl-assenza ta' ordni ta' missjoni, 

l-APA jkollhom iħallsu minn buthom l-

ispejjeż u mhumiex koperti mill-

assigurazzjoni fuq il-post tax-xogħol; 

jistieden lill-Bureau jiżgura li r-

Regolamenti tal-Persunal huma 

implimentati sewwa u jippenalizza lil dawk 

il-Membri li jiksru r-regoli; 

88. Huwa mħasseb bl-allegata prassi 

skont liema l-Membri jobbligaw lill-APA 

jmorru fuq missjoni, partikolarment fi 

Strasburgu, mingħajr ma dawn ikollhom la 

ordnijiet ta' missjoni u lanqas jieħdu 

rimborż tal-ispejjeż tal-missjoni jew tal-

ispejjeż tal-ivvjaġġar; huwa tal-opinjoni li 

din il-prassi tagħti lok għal abbuż: fl-

assenza ta' ordni ta' missjoni, l-APA 

jkollhom iħallsu minn buthom l-ispejjeż u 

mhumiex koperti mill-assigurazzjoni fuq 

il-post tax-xogħol; jistieden lill-Bureau 

jiżgura li r-Regolamenti tal-Persunal jiġu 

implimentati sewwa u jippenalizza lil dawk 

il-Membri li jiksru r-regoli; 

Or. en 

 

 


