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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi l-Unjoni għandha l-

possibbiltà li taġixxi bil-għan li tipproteġi 

l-valuri komuni li fuqhom issejset; billi l-

istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali 

għandhom ikunu applikati b'qawwa 

ndaqs fl-Istati Membri kollha; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jindika li l-informaturi wrew li 

huma riżorsa kruċjali għall-ġurnaliżmu 

investigattiv u għal stampa indipendenti, u 

li l-garanzija tal-kunfidenzjalità tas-sorsi 

hija fundamentali għal-libertà tal-istampa; 

jenfasizza, għalhekk, li l-informaturi 

jikkontribwixxu għad-demokrazija, għat-

trasparenza fil-politika u għall-ekonomija, 

kif ukoll għal pubbliku infurmat; jistieden 

lill-awtoritajiet Slovakki, u lill-Istati 

Membri kollha, jiżguraw il-protezzjoni tas-

sikurezza personali u tas-sussistenza tal-

ġurnalisti investigattivi u tal-informaturi; 

jitlob lill-Kummissjoni tipproponi direttiva 

tal-UE effikaċi, komprensiva u orizzontali 

dwar il-protezzjoni tal-informaturi, billi 

tapprova totalment ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-

Ewropa u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 

tal-14 ta' Frar 20171 u tal-

24 ta' Ottubru 2017; 

8. Jindika li l-informaturi wrew li 

huma riżorsa kruċjali għall-ġurnaliżmu 

investigattiv u għal stampa indipendenti, u 

li l-garanzija tal-kunfidenzjalità tas-sorsi 

hija fundamentali għal-libertà tal-istampa; 

jenfasizza, għalhekk, li l-informaturi 

jikkontribwixxu għad-demokrazija, għat-

trasparenza fil-politika u għall-ekonomija, 

kif ukoll għal pubbliku infurmat; jistieden 

lill-awtoritajiet Slovakki, u lill-Istati 

Membri kollha, jiżguraw il-protezzjoni tas-

sikurezza personali u tas-sussistenza tal-

ġurnalisti investigattivi u tal-informaturi; 

1 Testi adottati, P8_TA(2017)0022.  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jistieden lill-Kunsill jikkollabora 

mal-Istati Membri parteċipanti fil-ħolqien 

ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew mill-aktar fis possibbli, fl-

interessi tal-azzjoni kkoordinata kontra l-

frodi fl-UE u reati oħra li jolqtu l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni; 

16. Jistieden lill-Kunsill jikkollabora 

mal-Istati Membri parteċipanti fil-ħolqien 

ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew mill-aktar fis possibbli; 

Or. en 
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20. Jappella bil-qawwa favur proċess 

regolari ta' monitoraġġ u djalogu li 

jinvolvi lill-Istati Membri kollha bil-għan 

li jiġu salvagwardjati l-valuri bażiċi tal-

UE tad-demokrazija, tad-drittijiet 

fundamentali u tal-istat tad-dritt, bl-

involviment tal-Kunsill, tal-Kummissjoni 

u tal-Parlament, kif kien propost fir-

riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 

dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-

UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u 

d-drittijiet fundamentali (il-Patt għad-

DRF)1; 

imħassar 

1 Testi adottati, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


