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H. billi l-Parlament diġà talab li l-

proċess ta' "Spitzenkandidaten" jiġi 

kkodifikat fir-reviżjoni tal-Att li 

jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri tal-

Parlament Ewropew b'suffraġju 

universali dirett7; 

imħassar 

_________________  

7 L-att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-

membri tal-Parlament Ewropew 

b'suffraġju universali dirett, anness mad-

Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/ECSC, KEE, 

Euratom (ĠU L 278, 8.10.1976, p. 1.) kif 

emendat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 

93/81/Euratom, KEFA, KEE, (ĠU L 33, 

9.2.1993, p. 15.) u b'Deċiżjoni tal-

Kunsill 2002/772/KE, Euratom (ĠU 

L 283, 21.10.2002, p. 1). 
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Premessa H 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi l-Parlament diġà talab li l-

proċess ta' "Spitzenkandidaten" jiġi 

kkodifikat fir-reviżjoni tal-Att li 

jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri tal-

Parlament Ewropew b'suffraġju universali 

dirett7; 

H. billi l-Parlament diġà esprima l-

appoġġ tiegħu għall-proċess ta' 

"Spitzenkandidaten", li huwa stipulat 

b'mod ċar fit-Trattat, fil-proposta tiegħu 

għar-reviżjoni tal-Att li jikkonċerna l-

elezzjoni tal-membri tal-Parlament 

Ewropew b'suffraġju universali dirett7; 

_________________ _________________ 

7 L-att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri 

tal-Parlament Ewropew b'suffraġju 

universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 76/787/ECSC, KEE, Euratom (ĠU 

L 278, 8.10.1976, p. 1.) kif emendat bid-

Deċiżjoni tal-Kunsill 93/81/Euratom, 

KEFA, KEE, (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15.) u 

b'Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, 

Euratom (ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1). 

7 L-att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri 

tal-Parlament Ewropew b'suffraġju 

universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 76/787/ECSC, KEE, Euratom (ĠU 

L 278, 8.10.1976, p. 1.) kif emendat bid-

Deċiżjoni tal-Kunsill 93/81/Euratom, 

KEFA, KEE, (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15.) u 

bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, 

Euratom (ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1). 
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12. Jistenna b'ħerqa t-tlestija tar-

reviżjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-

Membri tal-Kummissjoni Ewropea, li l-

għan tagħha huwa li tikkjarifika l-obbligi 

applikabbli għall-Membri tal-Kummissjoni 

kemm fil-mandat kif ukoll barra mill-

mandat; f'dan ir-rigward, jitlob lill-

Kummissjoni tallinja l-abbozz ta' deċiżjoni 

tagħha tat-12 ta' Settembru 2017 dwar 

Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-

Kummissjoni mal-fehmiet diġà espressi 

mill-Parlament Ewropew u mill-kumitati 

rilevanti tiegħu f'termini ta', inter alia, 

perjodu ta' preklużjoni applikabbli għall-ex 

Membri tal-Kummissjoni wara li jieqfu 

mill-kariga, it-trasparenza, il-ħatra ta' 

Kumitat tal-Etika Indipendenti u l-

parteċipazzjoni fil-kampanji elettorali 

Ewropej; 

12. Jistenna b'ħerqa t-tlestija tar-

reviżjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-

Membri tal-Kummissjoni Ewropea, li l-

għan tagħha huwa li tikkjarifika l-obbligi 

applikabbli għall-Membri tal-Kummissjoni 

kemm fil-mandat kif ukoll barra mill-

mandat; f'dan ir-rigward, jitlob lill-

Kummissjoni tallinja l-abbozz ta' deċiżjoni 

tagħha tat-12 ta' Settembru 2017 dwar 

Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-

Kummissjoni mal-fehmiet diġà espressi 

mill-Parlament Ewropew f'termini ta', inter 

alia, perjodu ta' preklużjoni applikabbli 

għall-ex Membri tal-Kummissjoni wara li 

jieqfu mill-kariga, trasparenza, ħatra ta' 

Kumitat tal-Etika Indipendenti u 

parteċipazzjoni fil-kampanji elettorali 

Ewropej; 

Or. en 

 


