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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Anness – Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L-uffiċjali u aġenti oħra tal-istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni 
għandhom, fuq talba tal-Ombudsman, 
jagħtu xhieda tal-fatti li jkollhom x'jaqsmu 
ma' inkjesta li jkun qed jagħmel l-
Ombudsman. Huma għandhom jitkellmu 
f'isem l-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija tagħhom. Huma għandhom 
jibqgħu marbuta mal-obbligi li jirriżultaw 
mir-regoli rispettivi tagħhom.

L-uffiċjali u aġenti oħra tal-istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni 
għandhom, fuq talba tal-Ombudsman, 
jagħtu xhieda tal-fatti li jkollhom x'jaqsmu 
ma' inkjesta li jkun qed jagħmel l-
Ombudsman. Huma għandhom jitkellmu 
f'isem l-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija tagħhom. Huma għandhom 
jibqgħu marbuta mal-obbligi li jirriżultaw 
mir-regoli rispettivi tagħhom. Meta jkunu 
marbuta bi dmir ta' segretezza 
professjonali, dan m'għandux jiġi 
interpretat bħala li jestendi għal 
informazzjoni rilevanti għall-ilmenti jew 
inkjesti ta' fastidju jew amministrazzjoni 
ħażina.
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4. Safejn il-liġi nazzjonali tagħhom 
tippermetti, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom, fuq it-talba tal-
Ombudsman jew fuq inizjattiva proprja 
tagħhom, jibagħtu urġentement lill-
Ombudsman kwalunkwe informazzjoni 
jew dokument li jistgħu jgħinu biex jiġu 
ċċarati każijiet ta' amministrazzjoni ħażina 
mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew 
aġenziji tal-Unjoni. Meta informazzjoni 
jew dokument tali jkunu koperti mil-liġi 
nazzjonali dwar l-ipproċessar ta' 
informazzjoni kunfidenzjali jew minn 
dispożizzjonijiet li jipprevjenu l-
komunikazzjoni tagħhom, l-Istat Membru 
konċernat jista' jippermetti lill-Ombudsman 
ikollu aċċess għall- informazzjoni jew 
dokument, dment li l-Ombudsman 
jimpenja ruħu li jittrattahom bi qbil mal-
awtorità kompetenti li toriġinahom. Fi 
kwalunkwe każ, għandha tingħata 
deskrizzjoni tad-dokument.

4. Safejn il-liġi nazzjonali tagħhom 
tippermetti, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom, fuq it-talba tal-
Ombudsman jew fuq inizjattiva proprja 
tagħhom, jibagħtu urġentement lill-
Ombudsman kwalunkwe informazzjoni 
jew dokument li jistgħu jgħinu biex jiġu 
ċċarati każijiet ta' amministrazzjoni ħażina 
mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew 
aġenziji tal-Unjoni. Meta informazzjoni 
jew dokument tali jkunu koperti mil-liġi 
nazzjonali dwar l-ipproċessar ta' 
informazzjoni kunfidenzjali jew minn 
dispożizzjonijiet li jipprevjenu l-
komunikazzjoni tagħhom, l-Istat Membru 
konċernat jista' jippermetti lill-Ombudsman 
ikollu aċċess għall- informazzjoni jew 
dokument, dment li l-Ombudsman 
jimpenja ruħu li jittrattahom bi qbil mal-
awtorità kompetenti li toriġinahom. Fi 
kwalunkwe każ, għandha tingħata 
deskrizzjoni dettaljata tad-dokument u 
ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta' 
trażmissjoni tiegħu.
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6. Meta wara inkjesta jinstabu każijiet 
ta' amministrazzjoni ħażina, l-Ombudsman 
għandu jinforma lill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati, u fejn 
xieraq jagħmel rakkomandazzjonijiet. L-
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija li 
tingħata din l-informazzjoni għandha 
tibgħat opinjoni dettaljata lill-Ombudsman 
fi żmien tliet xhur. L-Ombudsman jista', 
fuq talba tal-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija konċernati, jagħti estensjoni, li 
m'għandhiex tkun itwal minn xahrejn. 
Meta ma tingħata l-ebda opinjoni mill-
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija 
konċernati sal-iskadenza ta' tliet xhur jew 
sal-iskadenza estiża, l-Ombudsman jista' 
jagħlaq l-inkjesta mingħajr opinjoni tali.

6. Meta wara inkjesta jinstabu każijiet 
ta' amministrazzjoni ħażina, l-Ombudsman 
għandu jinforma lill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati, u fejn 
xieraq jagħmel rakkomandazzjonijiet. L-
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija li 
tingħata din l-informazzjoni għandha 
tibgħat opinjoni dettaljata lill-Ombudsman 
fi żmien tliet xhur. L-Ombudsman jista', 
fuq it-talba motivata tal-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati, jagħti 
estensjoni, li m'għandhiex tkun itwal minn 
xahrejn. Meta ma tingħata l-ebda opinjoni 
mill-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija konċernati sal-iskadenza ta' tliet 
xhur jew sal-iskadenza estiża, l-
Ombudsman jista' jagħlaq l-inkjesta 
mingħajr opinjoni tali.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Wara dan, l-Ombudsman għandu 
jibgħat rapport lill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati u, 
notevolment fejn in-natura jew l-iskala 
tal-każ ta' amministrazzjoni ħażina li jkun 
skopra tirrikjedi dan, lill-Parlament 
Ewropew. L-Ombudsman jista' jagħmel 
rakkomandazzjonijiet fir-rapport. L-
ilmentatur għandu jiġi infurmat mill-
Ombudsman dwar l-eżitu tal-inkjesta, l-
opinjoni mogħtija mill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati u 
kwalunkwe rakkomandazzjoni magħmula 
mill-Ombudsman fir-rapport.

7. Wara dan, l-Ombudsman għandu 
jibgħat rapport lill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati u lill-
Parlament Ewropew. L-Ombudsman jista' 
jagħmel rakkomandazzjonijiet fir-rapport. 
L-ilmentatur għandu jiġi infurmat mill-
Ombudsman dwar l-eżitu tal-inkjesta, l-
opinjoni mogħtija mill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija konċernati u 
kwalunkwe rakkomandazzjoni magħmula 
mill-Ombudsman fir-rapport.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Sa fejn ikun possibbli, l-
Ombudsman għandu jfittex soluzzjoni mal-
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija 
konċernati, sabiex il-każ ta' 
amministrazzjoni ħażina jiġi eliminat u l-
ilment jiġi sodisfat. L-Ombudsman għandu 
jinforma lill-ilmentatur dwar is-soluzzjoni 
proposta flimkien mal-kummenti, jekk ikun 
hemm, tal-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija konċernati. Jekk l-ilmentatur 
jixtieq dan, l-ilmentatur għandu jkun 
intitolat li jressaq kummenti lill-
Ombudsman.

9. Sa fejn ikun possibbli, l-
Ombudsman għandu jfittex soluzzjoni mal-
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija 
konċernati, sabiex il-każ ta' 
amministrazzjoni ħażina jiġi eliminat u l-
ilment jiġi sodisfat. L-Ombudsman għandu 
jinforma lill-ilmentatur dwar is-soluzzjoni 
proposta flimkien mal-kummenti, jekk ikun 
hemm, tal-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija konċernati. Jekk l-ilmentatur 
jixtieq dan, l-ilmentatur għandu jkun 
intitolat li jressaq kummenti, jew 
informazzjoni addizzjonali li ma kinitx 
magħrufa fiż-żmien tas-sottomissjoni, lill-
Ombudsman, fi kwalunkwe stadju.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jekk l-Ombudsman iqis li fatti li jsir jaf 
matul inkjesta jaf ikollhom x'jaqsmu mal-
liġi kriminali, l-Ombudsman għandu 
jinnotifika lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u, safejn il-każ ikun jaqa' fl-
ambitu tas-setgħat tagħhom, lill-Uffiċċju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi u lill-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Jekk 
ikun xieraq, l-Ombudsman għandu 
jinnotifika wkoll lill-istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni li jkollhom 
awtorità fuq l-uffiċjal jew aġent konċernat, 
li jistgħu japplikaw it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 17 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-
Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni 
Ewropea.

Jekk l-Ombudsman iqis li fatti li jsir jaf 
matul inkjesta jaf ikollhom x'jaqsmu mal-
liġi kriminali, l-Ombudsman għandu 
jinnotifika lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u, safejn il-każ ikun jaqa' fl-
ambitu tas-setgħat tagħhom, lill-Uffiċċju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi u lill-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, u 
għaldaqstant jiżviluppa sħubiji strateġiċi 
ma' dawk l-aġenziji. Jekk ikun xieraq, l-
Ombudsman għandu jinnotifika wkoll lill-
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-
Unjoni li jkollhom awtorità fuq l-uffiċjal 
jew aġent konċernat, li jistgħu japplikaw it-
tieni paragrafu tal-Artikolu 17 tal-Protokoll 
Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en



AM\1176394MT.docx PE635.311v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6.2.2019 A8-0050/35

Emenda 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman 
(Statut tal-Ombudsman Ewropew)
(2018/2080(INL))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L-Ombudsman u l-persunal tiegħu 
għandhom jittrattaw it-talbiet għall-aċċess 
mill-pubbliku għad-dokumenti, ħlief dawk 
imsemmija fl-Artikolu 4(1), skont il-
kundizzjonijiet u l-limiti stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001.

L-Ombudsman u l-persunal tiegħu 
għandhom jittrattaw it-talbiet għall-aċċess 
mill-pubbliku għad-dokumenti, skont il-
kundizzjonijiet u l-limiti stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001.
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