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Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb it-

trasparenza u l-aċċess għal dokumenti u 

informazzjoni, partikolarment f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-proċeduri pilota tal-

UE fir-rigward tal-petizzjonijiet riċevuti u 

mal-proċeduri pilota tal-EU u proċeduri ta' 

ksur li diġà ngħalqu; jissottolinja l-

importanza li ll-Kummissjoni tiżgura 

segwitu regolari mal-Parlament; 

jinkoraġġixxi t-tkomplija tal-inkjesta 

strateġika tal-Ombudsman fuq it-

trasparenza tal-Kummissjoni fit-trattament 

ta' lmenti dwar ksur fil-qafas tal-proċeduri 

pilota tal-UE, u jħeġġeġ lill-Ombudsman 

tkompli tinvestiga l-kwistjoni fl-2017 

b'determinazzjoni u b'reqqa; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb it-

trasparenza u l-aċċess għal dokumenti u 

informazzjoni, partikolarment f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-proċeduri pilota tal-

UE fir-rigward tal-petizzjonijiet riċevuti u 

proċeduri ta' ksur li diġà ngħalqu; 

jissottolinja l-importanza li l-Kummissjoni 

tiżgura segwitu regolari mal-Parlament; 

jinkoraġġixxi t-tkomplija tal-inkjesta 

strateġika tal-Ombudsman fuq it-

trasparenza tal-Kummissjoni fit-trattament 

ta' lmenti dwar ksur fil-qafas tal-proċeduri 

pilota tal-UE, u jħeġġeġ lill-Ombudsman 

tkompli tinvestiga l-kwistjoni fl-2017 

b'determinazzjoni u b'reqqa; iqis li 

dewmien mhux raġonevoli fil-ġestjoni tal-

proċeduri ta' ksur u l-proċeduri pilota tal-

UE mnedija, jew in-nuqqas ta' eżitu 

konklużiv, jista' wkoll jidħol fl-ambitu ta' 

amministrazzjoni ħażina; 
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15. Ifaħħar id-determinazzjoni tal-

Ombudsman li tikseb l-ogħla livell ta' 

trasparenza fil-proċess deċiżjonali tal-UE; 

jisħaq fuq il-bżonn li tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman għat-trasparenza fit-

trilogi; jappella lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni biex jippubblikaw 

informazzjoni rilevanti rigward id-

deċiżjonijiet li jittieħdu fit-trilogi; itenni, 

barra minn hekk, il-ħtieġa għal trasparenza 

sħiħa u msaħħa fil-ftehimiet u n-negozjati 

kummerċjali, u jistieden lill-Ombudsman 

tkompli bl-isforzi tagħha fil-monitoraġġ 

tat-trasparenza fin-negozjati tal-ftehimiet 

kummerċjali kollha tal-UE ma' pajjiżi terzi, 

filwaqt li żżomm f'moħħha li dan ma 

għandux jimmina l-pożizzjoni ta' negozjar 

tal-UE; 

15. Ifaħħar id-determinazzjoni tal-

Ombudsman li tikseb l-ogħla livell ta' 

trasparenza fil-proċess deċiżjonali tal-UE; 

jisħaq fuq il-bżonn li tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman għat-trasparenza fit-

trilogi; Jappella lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni biex jippubblikaw 

informazzjoni rilevanti rigward id-

deċiżjonijiet li jittieħdu fit-trilogi, inkluż l-

ewwel u qabel kollox il-pożizzjoni ta' kull 

Stat Membru dwar il-kwistjonijiet 

differenti; iqis li jekk ir-riżultati tad-

deliberazzjonijiet tal-gruppi ta' ħidma tal-

Kunsill ikunu disponibbli għall-pubbliku, 

dan se jgħin il-fehim tal-oriġini ta' ċerti 

deċiżjonijiet; itenni, barra minn hekk, il-

ħtieġa għal trasparenza sħiħa u msaħħa fil-

ftehimiet u n-negozjati kummerċjali, u 

jistieden lill-Ombudsman tkompli bl-isforzi 

tagħha fil-monitoraġġ tat-trasparenza fin-

negozjati tal-ftehimiet kummerċjali kollha 

tal-UE ma' pajjiżi terzi, filwaqt li żżomm 

f'moħħha li dan ma għandux jimmina l-

pożizzjoni ta' negozjar tal-UE; 
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26. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet 

prattiċi tal-Ombudsman dwar l-interazzjoni 

tal-uffiċjali pubbliċi mal-lobbyists; iħeġġeġ 

lill-Ombudsman biex iżżid is-

sensibilizzazzjoni dwar dawn ir-

rakkomandazzjonijiet fost il-membri tal-

persunal fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE 

permezz ta' taħriġ edukattiv, seminars u 

miżuri ta' sostenn relatati u jistieden lill-

istituzzjonijiet kollha tal-UE biex 

jimplimentaw il-Kodiċi ta' Kondotta 

Amministrattiva Tajba tal-Ombudsman u l-

miżuri ta' trasparenza tal-Konvenzjoni ta' 

Qafas tan-NU dwar il-Kontroll fuq it-

Tabakk (FCTC); 

26. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet 

prattiċi tal-Ombudsman dwar l-interazzjoni 

tal-uffiċjali pubbliċi mal-lobbyists; iħeġġeġ 

lill-Ombudsman biex iżżid is-

sensibilizzazzjoni dwar dawn ir-

rakkomandazzjonijiet fost il-membri tal-

persunal fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE 

permezz ta' taħriġ edukattiv, seminars u 

miżuri ta' sostenn relatati u jistieden lill-

istituzzjonijiet kollha tal-UE biex 

jimplimentaw il-Kodiċi ta' Kondotta 

Amministrattiva Tajba tal-Ombudsman u l-

miżuri ta' trasparenza tal-Konvenzjoni ta' 

Qafas tan-NU dwar il-Kontroll fuq it-

Tabakk (FCTC); itenni l-appell tiegħu 

għal aġġornament effikaċi tal-Kodiċi ta' 

Kondotta Amministrattiva Tajba permezz 

tal-adozzjoni ta' regolament vinkolanti 

dwar il-kwistjoni matul din il-leġiżlatura; 
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  29c. Jistieden lill-Ombudsman tkompli 

tinvestiga l-prattiki fi ħdan l-aġenziji tal-

UE, b'enfasi partikolari fuq l-Awtorità 

Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel u l-

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

fir-rigward tal-Monsanto Papers u l-

implikazzjonijiet possibbli f'termini ta' 

segretezza u kunflitt ta' interess, kif ukoll 

ir-reputazzjoni globali tagħhom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  33b. Jipproponi reviżjoni tal-Istatut tal-

Ombudsman Ewropew biex tingħata s-

setgħa li tinvestiga allegazzjonijiet ta' 

nuqqas ta' konformità mar-Regolament 

(KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess 

pubbliku għad-dokumenti minn 

istituzzjonijiet u korpi tal-UE u biex 

tieħdu deċiżjonijiet dwar il-pubblikazzjoni 

tad-dokumenti rilevanti; 

Or. en 

 

 


