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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi, fil-proposta tiegħu tal-

11 ta' Novembru 2015 għal deċiżjoni tal-

Kunsill li tadotta d-dispożizzjonijiet li 

jemendaw l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni 

tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

b'suffraġju universali dirett, il-Parlament 

Ewropew ta fil-qosor il-pożizzjoni tiegħu 

dwar l-istabbiliment ta' kostitwenza 

konġunta fejn fuq nett fil-listi jkunu 

imniżżla l-kandidat jew il-kandidata ta' 

kull familja politika għall-pożizzjoni ta' 

President tal-Kummissjoni; 

G. billi, fil-proposta tiegħu tal-

11 ta' Novembru 2015 għal deċiżjoni tal-

Kunsill li tadotta d-dispożizzjonijiet li 

jemendaw l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni 

tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

b'suffraġju universali dirett, il-Parlament 

Ewropew ta fil-qosor il-pożizzjoni tiegħu 

dwar l-istabbiliment ta' kostitwenza 

konġunta; billi, sabiex tiġi żgurata l-

leġittimità tiegħu, il-Parlament Ewropew 

għandu, madankollu, ikollu biss Membri 

eletti li jirrappreżentaw liċ-ċittadini tal-

Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi għadd ta' Stati Membri dan l-

aħħar esprimew appoġġ għall-ħolqien ta' 

kostitwenza konġunta ibda mill-

elezzjonijiet Ewropej fl-2019; billi l-

modifika tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni 

tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

b'suffraġju universali dirett hija 

prekundizzjoni indispensabbli għall-

ħolqien ta' kostitwenza konġunta, u billi 

tali modifika jenħtieġ li tiġi adottata mill-

inqas sena qabel l-elezzjonijiet Ewropej 

kif stipulat fil-Kodiċi ta' Prattika Tajba fi 

Kwistjonijiet Elettorali tal-Kummissjoni 

ta' Venezja; 

H. billi għadd ta' Stati Membri dan l-

aħħar esprimew tħassib dwar il-ħolqien ta' 

kostitwenza konġunta; billi d-dikjarazzjoni 

dwar il-Futur tal-Ewropa li saret mill-

Grupp Visegrad fis-26 ta' Jannar 2018 

uriet li m'hemm ebda mandat għall-

ħolqien ta' kostitwenza konġunta fost l-

Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi għadd ta' Stati Membri dan l-

aħħar esprimew appoġġ għall-ħolqien ta' 

kostitwenza konġunta ibda mill-

elezzjonijiet Ewropej fl-2019; billi l-

modifika tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni 

tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

b'suffraġju universali dirett hija 

prekundizzjoni indispensabbli għall-

ħolqien ta' kostitwenza konġunta, u billi 

tali modifika jenħtieġ li tiġi adottata mill-

inqas sena qabel l-elezzjonijiet Ewropej 

kif stipulat fil-Kodiċi ta' Prattika Tajba fi 

Kwistjonijiet Elettorali tal-Kummissjoni 

ta' Venezja; 

H. billi għadd ta' Stati Membri ma 

japprovawx il-ħolqien ta' kostitwenza 

konġunta; 

Or. en 
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Premessa I 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi l-introduzzjoni ta' tali 

kostitwenza tirrinforza l-kunċett taċ-

ċittadinanza Ewropea u ssaħħaħ il-

karattru Ewropew tal-elezzjonijiet għall-

Parlament Ewropew; 

I. billi l-introduzzjoni ta' tali 

kostitwenza lanqas biss teżisti fi stati 

federali madwar id-dinja, tqajjem tħassib 

serju dwar il-leġittimità u r-responsabbiltà 

tal-Membri eletti fuq listi transnazzjonali 

fl-assenza ta' demos Ewropej uniku, 

distint minn nazzjonijiet, tirrinforza l-

perċezzjoni ta' sistema elitista ta' 

koopzjoni, u ċ-ċittadini jibdew iħossuhom 

aktar 'il bogħod mill-Unjoni u jkollhom 

inqas fiduċja fiha; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi huma mhux biss il-listi 

mressqa mill-partiti politiċi Ewropej 

stabbiliti li għandhom ikunu ammissibbli 

bħala listi transnazzjonali għall-

elezzjonijiet Ewropej fil-kostitwenza 

konġunta, iżda huma wkoll il-listi 

mressqa mill-partiti jew movimenti politiċi 

nazzjonali li ma jkunux affiljata ma' xi 

partit politiku Ewropew, li huma 

konformi mal-kriterji Ewropej stabbiliti 

minn qabel; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 7 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jenfasizza li s-siġġijiet li mistennija 

jitbattlu mir-Renju Unit mal-irtirar tiegħu 

mill-Unjoni Ewropea se jiffaċilitaw l-

adozzjoni ta' allokazzjoni ġdida tas-

siġġijiet fil-Parlament, ħaġa li ser 

timplimenta l-prinċipju tal-proporzjonalità 

digressiva; ikompli jissottolinja li l-

allokazzjoni l-ġdida proposta se tippermetti 

tnaqqis fid-daqs tal-Parlament; jinnota li l-

użu ta' frazzjoni biss tas-siġġijiet imbattla 

mir-Renju Unit huwa biżżejjed biex jiġi 

żgurat li l-ebda Stat Membru ma jitlef xi 

siġġu u jagħmilha possibbli li jiġi allokat 

għadd sinifikanti ta' siġġijiet lill-

kostitwenza konġunta; 

7. Jenfasizza li s-siġġijiet li mistennija 

jitbattlu mir-Renju Unit mal-irtirar tiegħu 

mill-Unjoni Ewropea se jiffaċilitaw l-

adozzjoni ta' allokazzjoni ġdida tas-

siġġijiet fil-Parlament, ħaġa li ser 

timplimenta l-prinċipju tal-proporzjonalità 

digressiva; ikompli jissottolinja li l-

allokazzjoni l-ġdida proposta se tippermetti 

tnaqqis fid-daqs tal-Parlament; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jissottolinja li t-tnaqqis fid-daqs tal-

Parlament jħalli għadd ta' siġġijiet li jkunu 

jistgħu jakkomodaw lit-tkabbiriet tal-

Unjoni Ewropea li jistgħu jsiru fil-futur u 

lill-membri eletti fuq il-listi 

transnazzjonali f'kostitwenza konġunta; 

8. Jissottolinja li t-tnaqqis fid-daqs tal-

Parlament jħalli għadd ta' siġġijiet li jkunu 

jistgħu jakkomodaw lit-tkabbiriet tal-

Unjoni Ewropea li jistgħu jsiru fil-futur; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jenfasizza li r-reviżjoni tal-Att li 

jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-

Parlament Ewropew b'suffraġju universali 

dirett għandha toħloq il-bażi ġuridika 

għall-istabbiliment tal-kostitwenza 

konġunta; 

13. Jenfasizza li r-reviżjoni tal-Att li 

jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-

Parlament Ewropew b'suffraġju universali 

dirett għandha tibqa' lura milli toħloq il-

bażi ġuridika għall-istabbiliment tal-

kostitwenza konġunta minħabba li 

mhumiex issodisfati l-kundizzjonijiet 

politiċi; 

Or. en 

 


