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Emenda 1
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-Kunsill Ewropew ta’ Salonka li 
sar fid-19-20 ta’ Ġunju 2003 reġa’ afferma 
li l-futur tal-Balkani tal-Punent jinsab fl-
Unjoni Ewropea; billi t-tali dikjarazzjoni 
ġiet imtennija mill-Kunsill Ewropew ta’
Brussell li sar fil-15-16 ta’ Ġunju 2006 u 
waqt is-samits sussegwenti,

A. billi l-Kunsill Ewropew ta’ Salonka li 
sar fid-19-20 ta’ Ġunju 2003 reġa’ afferma 
li l-futur tal-Balkani tal-Punent għandu
jinsab fl-Unjoni Ewropea; billi t-tali 
dikjarazzjoni ġiet imtennija mill-Kunsill 
Ewropew ta’ Brussell li sar fil-15-
16 ta’ Ġunju 2006 u waqt is-samits 
sussegwenti,

Or. de

Emenda 2
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill biex il-Montenegro jingħata l-
istatus ta’ pajjiż kandidat tal-UE u jistieden 
lill-Kunsill japprovaha mill-aktar fis 
possibbli; jiddispjaċih iżda li r-
rakkomandazzjoni firdet l-istatus ta’
kandidat mid-dritt għall-bidu tan-negozjati 
u jenfasizza li d-deċiżjoni biex dawn 
jinbdew ma għandhiex tkun posposta bla 
bżonn jew bla raġuni; jistenna li n-
negozjati jibdew tal-anqas wara l-
pubblikazzjoni tar-Rapport ta’ Progress tal-
2011 imħejji mill-Kummissjoni, kemm-il 
darba l-Montenegro jagħmel progress fir-
rispett tal-parametri ta’ riferiment stabbiliti 
mill-Kummissjoni;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill biex il-Montenegro jingħata l-
istatus ta’ pajjiż kandidat tal-UE u jistieden 
lill-Kunsill japprovaha mill-aktar fis 
possibbli; jiddispjaċih iżda li r-
rakkomandazzjoni firdet l-istatus ta’
kandidat mid-dritt għall-bidu tan-negozjati 
u jenfasizza li d-deċiżjoni biex dawn 
jinbdew għandha tkun tista’ tiġi posposta 
għal raġunijiet sodi biss u mhux għal 
żmien eċċessiv; jistenna li n-negozjati 
jibdew tal-anqas wara l-pubblikazzjoni tar-
Rapport ta’ Progress tal-2011 imħejji mill-
Kummissjoni, kemm-il darba l-
Montenegro jagħmel progress fir-rispett 
tal-parametri ta’ riferiment stabbiliti mill-
Kummissjoni;
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Or. de

Emenda 3
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill biex il-Montenegro jingħata l-
istatus ta’ pajjiż kandidat tal-UE u jistieden 
lill-Kunsill japprovaha mill-aktar fis 
possibbli; jiddispjaċih iżda li r-
rakkomandazzjoni firdet l-istatus ta’
kandidat mid-dritt għall-bidu tan-
negozjati u jenfasizza li d-deċiżjoni biex 
dawn jinbdew ma għandhiex tkun posposta 
bla bżonn jew bla raġuni; jistenna li n-
negozjati jibdew tal-anqas wara l-
pubblikazzjoni tar-Rapport ta’ Progress tal-
2011 imħejji mill-Kummissjoni, kemm-il 
darba l-Montenegro jagħmel progress fir-
rispett tal-parametri ta’ riferiment stabbiliti 
mill-Kummissjoni;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill biex il-Montenegro jingħata l-
istatus ta’ pajjiż kandidat tal-UE u jistieden 
lill-Kunsill japprovaha mill-aktar fis 
possibbli; jenfasizza li d-deċiżjoni biex 
jinbdew in-negozjati ma għandhiex tkun 
posposta bla bżonn jew bla raġuni; jistenna 
li n-negozjati jibdew tal-anqas wara l-
pubblikazzjoni tar-Rapport ta’ Progress tal-
2011 imħejji mill-Kummissjoni, kemm-il 
darba l-Montenegro jagħmel progress fir-
rispett tal-parametri ta’ riferiment stabbiliti 
mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 4
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-
Kunsill li jikkonċedi liċ-ċittadini 
Montenegrini l-possibilità li jivvjaġġaw 
mingħajr viża (liberalizzazzjoni totali tal-
viżi) lejn iż-żona Schengen tal-UE mid-
19 ta’ Diċembru 2009; jenfasizza l-
importanza ta’ dan il-pass għall-iżvilupp 

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-
Kunsill li jikkonċedi liċ-ċittadini 
Montenegrini l-possibilità li jivvjaġġaw 
mingħajr viża (liberalizzazzjoni totali tal-
viżi) lejn iż-żona Schengen tal-UE mid-
19 ta’ Diċembru 2009; jenfasizza l-
importanza ta’ dan il-pass għall-iżvilupp 
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tal-kuntatti interpersonali, partikolarment 
fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, it-
turiżmu u għall-kuntatti kummerċjali; 
jistieden lill-pajjiżi tal-UE li mhumiex 
membri ta’ Schengen jikkunsidraw 
jadottaw ukoll reġim liberalizzat analogu 
tal-viżi għaċ-ċittadini Montenegrini;

tal-kuntatti interpersonali, partikolarment 
fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, it-
turiżmu u għall-kuntatti kummerċjali u l-
kooperazzjoni internazzjonali mat-
trejdjunjins; jistieden lill-pajjiżi tal-UE li 
mhumiex membri ta’ Schengen 
jikkunsidraw jadottaw ukoll reġim 
liberalizzat analogu tal-viżi għaċ-ċittadini 
Montenegrini;

Or. en

Emenda 5
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-
Kunsill li jikkonċedi liċ-ċittadini 
Montenegrini l-possibilità li jivvjaġġaw 
mingħajr viża (liberalizzazzjoni totali tal-
viżi) lejn iż-żona Schengen tal-UE mid-
19 ta’ Diċembru 2009; jenfasizza l-
importanza ta’ dan il-pass għall-iżvilupp 
tal-kuntatti interpersonali, partikolarment 
fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, it-
turiżmu u għall-kuntatti kummerċjali; 
jistieden lill-pajjiżi tal-UE li mhumiex 
membri ta’ Schengen jikkunsidraw 
jadottaw ukoll reġim liberalizzat analogu 
tal-viżi għaċ-ċittadini Montenegrini;

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-
Kunsill li jikkonċedi liċ-ċittadini 
Montenegrini l-possibilità li jivvjaġġaw 
mingħajr viża (liberalizzazzjoni totali tal-
viżi) lejn iż-żona Schengen tal-UE mid-
19 ta’ Diċembru 2009; jenfasizza l-
importanza ta’ dan il-pass għall-iżvilupp 
tal-kuntatti interpersonali, partikolarment 
fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, it-
turiżmu u għall-kuntatti kummerċjali; 
jirrakkomanda lill-pajjiżi tal-UE li 
mhumiex membri ta’ Schengen 
jikkunsidraw jadottaw ukoll reġim 
liberalizzat analogu tal-viżi għaċ-ċittadini 
Montenegrini;

Or. de

Emenda 6
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-
Kunsill li jikkonċedi liċ-ċittadini 
Montenegrini l-possibilità li jivvjaġġaw 
mingħajr viża (liberalizzazzjoni totali tal-
viżi) lejn iż-żona Schengen tal-UE mid-
19 ta’ Diċembru 2009; jenfasizza l-
importanza ta’ dan il-pass għall-iżvilupp 
tal-kuntatti interpersonali, partikolarment 
fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, it-
turiżmu u għall-kuntatti kummerċjali; 
jistieden lill-pajjiżi tal-UE li mhumiex 
membri ta’ Schengen jikkunsidraw 
jadottaw ukoll reġim liberalizzat analogu 
tal-viżi għaċ-ċittadini Montenegrini;

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-
Kunsill li jikkonċedi liċ-ċittadini 
Montenegrini l-possibilità li jivvjaġġaw 
mingħajr viża (liberalizzazzjoni totali tal-
viżi) lejn iż-żona Schengen tal-UE mid-
19 ta’ Diċembru 2009; jenfasizza l-
importanza ta’ dan il-pass għall-iżvilupp 
tal-kuntatti interpersonali, partikolarment 
fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, it-
turiżmu u għall-kuntatti kummerċjali; 
jistieden lill-pajjiżi tal-UE li mhumiex 
membri ta’ Schengen jikkunsidraw 
jadottaw ukoll reġim liberalizzat analogu 
tal-viżi għaċ-ċittadini Montenegrini b’mod
speċjali wara li tiġi kkunsidrata l-
implimentazzjoni mingħajr xkiel tar-
reġim tal-liberalizzazzjoni tal-viża mal-
pajjiżi tal-UE membri ta’ Schengen;

Or. en

Emenda 7
Elena Băsescu

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-
titjib tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox u huwa konformi b’mod 
ġenerali mal-istandards Ewropej; jiġbed 
madankollu l-attenzjoni għall-fatt li t-
terminu ta’ żmien għall-armonizzazzjoni 
tal-ordinament ġuridiku attwali mal-
kostituzzjoni l-ġdida ġiet prorogata għar-
raba’ darba u jistieden lill-awtoritajiet 
jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni pendenti, 
partikolarment l-emendi għall-qafas 
ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-titjib 
tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-ilmenti 
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relatati mal-elezzjonijiet quddiem il-
Kummissjoni Elettorali jew il-qrati;

Or. en

Emenda 8
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-
titjib tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati;

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess ta’ 
stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet; 
jistieden lill-partiti politiċi kollha biex 
jilħqu kunsens dwar l-abbozz ta’ liġi 
mingħajr dewmien ulterjuri f’konformità 
mar-rakkomandazzjonijiet tal-
OSKE-ODIHR u l-Kummissjoni ta’ 

Venezja, u għat-titjib tal-mekkaniżmu ta’ 
verifika tal-ilmenti relatati mal-
elezzjonijiet quddiem il-Kummissjoni 
Elettorali jew il-qrati;

Or. en

Emenda 9
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-
titjib tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet 
f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
tal-OSKE-ODIHR u l-Kummissjoni ta’ 
Venezja, u għat-titjib tal-mekkaniżmu ta’ 
verifika tal-ilmenti relatati mal-
elezzjonijiet quddiem il-Kummissjoni 
Elettorali jew il-qrati;

Or. en

Emenda 10
Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-
titjib tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet li 
jagħmel il-liġi elettorali konformi mal-
istandards Ewropej u l-Kostituzzjoni 
Montenegrina; għal dan il-għan jitlob 
titjib fil-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
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ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati u t-
trasparenza tal-finanzjament ta’ partiti 
politiċi u ta’ kampanji elettorali;

Or. en

Emenda 11
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-
titjib tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proċess 
ta’ stabbiliment ta’ qafas ġuridiku u 
kostituzzjonali tal-pajjiżi tlesta kważi 
għalkollox; jiġbed madankollu l-attenzjoni 
għall-fatt li t-terminu ta’ żmien għall-
armonizzazzjoni tal-ordinament ġuridiku 
attwali mal-kostituzzjoni l-ġdida ġiet 
prorogata għar-raba’ darba u jistieden lill-
awtoritajiet jadottaw malajr il-leġiżlazzjoni 
pendenti, partikolarment l-emendi għall-
qafas ġuridiku dwar l-elezzjonijiet, u għat-
titjib tal-mekkaniżmu ta’ verifika tal-
ilmenti relatati mal-elezzjonijiet quddiem 
il-Kummissjoni Elettorali jew il-qrati; 
jistieden lill-parlament Montenegrin biex 
isaħħaħ b’mod urġenti u sinifikanti l-
kapaċitajiet tiegħu fir-rigward tal-kompitu 
li jevalwa jekk liġijiet proposti mill-gvern 
humiex konformi mal-Acquis u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tipprovdi l-
għajnuna teknika meħtieġa f’dan ir-
rigward fil-qafas tal-Istrument għall-
Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA); 
iħeġġeġ lill-gvern biex jagħmel il-proċess 
ta’ tfassil ta’ liġijiet aktar trasparenti u 
aktar aċċessibbli għall-pubbliku;

Or. en
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Emenda 12
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4a. Jinnota b’sodisfazzjon li l-għajnuna
mill-IPA taħdem tajjeb fil-Montenegro; 
jinkoraġġixxi kemm lill-gvern
Montenegrin kif ukoll lill-Kummissjoni 
biex jissimplifikaw il-proċedura ta’ 
amministrazzjoni tal-finanzjament mill-
IPA, bil-għan li din issir aktar aċċessibbli 
għal organizzazzjonijiet ċivili iżgħar u 
mhux ċentralizzati, trejdjunjins u 
benefiċjarji oħra;

Or. en

Emenda 13
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Itenni l-importanza massima tal-istat ta’
dritt għall-iżvilupp tal-pajjiż u għall-
kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Istat 
f’għajnejn iċ-ċittadini; fid-dawl ta’ dan, 
jilqa’ b’sodisfazzjon l-attività intensa li 
saret mill-gvern u mill-parlament fit-
tħejjija u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni 
meħtieġa; jenfasizza madankollu l-
importanza tal-implimentazzjoni effikaċi 
tagħha biex il-progress ikun viżibbli għaċ-
ċittadini;

5. Itenni l-importanza massima tal-istat ta’ 
dritt għall-iżvilupp tal-pajjiż u għall-
kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Istat 
f’għajnejn iċ-ċittadini; fid-dawl ta’ dan, 
jilqa’ b’sodisfazzjon l-attività intensa li 
saret mill-gvern u mill-parlament fit-
tħejjija u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni 
meħtieġa; jenfasizza madankollu l-
importanza ta’ parteċipazzjoni pubblika fl-
iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni ġdida u tal-
implimentazzjoni effikaċi tagħha biex il-
progress ikun viżibbli għaċ-ċittadini;

Or. en
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Emenda 14
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Itenni l-importanza massima tal-istat ta’
dritt għall-iżvilupp tal-pajjiż u għall-
kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Istat 
f’għajnejn iċ-ċittadini; fid-dawl ta’ dan, 
jilqa’ b’sodisfazzjon l-attività intensa li 
saret mill-gvern u mill-parlament fit-
tħejjija u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni 
meħtieġa; jenfasizza madankollu l-
importanza tal-implimentazzjoni effikaċi 
tagħha biex il-progress ikun viżibbli għaċ-
ċittadini;

5. Itenni l-importanza massima tal-istat ta’ 
dritt għall-iżvilupp tal-pajjiż u għall-
kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Istat 
f’għajnejn iċ-ċittadini; fid-dawl ta’ dan, 
jilqa’ b’sodisfazzjon l-attività intensa li 
saret mill-gvern u mill-parlament fit-
tħejjija u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni 
meħtieġa; jenfasizza madankollu l-
importanza tal-implimentazzjoni effikaċi 
tagħha, l-istabbiliment ta’ trasparenza u 
riżultati tajbin;

Or. en

Emenda 15
Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Itenni l-importanza massima tal-istat ta’
dritt għall-iżvilupp tal-pajjiż u għall-
kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Istat 
f’għajnejn iċ-ċittadini; fid-dawl ta’ dan, 
jilqa’ b’sodisfazzjon l-attività intensa li 
saret mill-gvern u mill-parlament fit-
tħejjija u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni 
meħtieġa; jenfasizza madankollu l-
importanza tal-implimentazzjoni effikaċi 
tagħha biex il-progress ikun viżibbli għaċ-
ċittadini;

5. Itenni l-importanza massima tal-istat ta’ 
dritt għall-iżvilupp tal-pajjiż u għall-
kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Istat 
f’għajnejn iċ-ċittadini; fid-dawl ta’ dan, 
jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda tal-attività li 
saret mill-gvern u mill-parlament fit-
tħejjija u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni 
meħtieġa; jenfasizza madankollu l-
importanza tal-implimentazzjoni effikaċi 
tagħha biex il-progress ikun viżibbli għaċ-
ċittadini;

Or. en
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Emenda 16
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jilqa’ l-inizjattiva tal-parlament 
Montenegrin biex jipprofessjonalizza l-
funzjoni tal-President tal-Kummissjoni 
tal-Istat Elettorali, madankollu jitlob 
professjonalizzazzjoni tal-bqija tal-
membri ta’ dan il-korp u aġġornament 
tal-kapaċitajiet tiegħu sabiex jiżgura 
amministrazzjoni trasparenti,
demokratika u effikaċi tal-proċessi 
elettorali; 

Or. en

Emenda 17
Elena Băsescu

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u jilqa’ l-
adozzjoni ta’ strateġija ġdida u pjan ta’ 
azzjoni għall-perjodu 2010-2014, iżda 
jenfasizza li preżumibbilment dan il-
fenomenu għadu wisq prevalenti fil-pajjiż; 
jenfasizza l-importanza li jiġi stabbilit 
qafas komprensiv u definit biċ-ċar għall-
ġlieda kontrih, inkluż titjib fil-
koordinament bejn l-aġenziji inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi kif ukoll awtorità 
unika responsabbli mill-monitoraġġ tal-
obbligi u l-ottemperanza magħhom min-
naħa tal-entitajiet governattivi u li tieħu 
ħsieb is-segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; 
jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ 
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tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 
inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt;

Or. en

Emenda 18
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jilqa’ l-adozzjoni 
ta’ qafas komprensiv u definit biċ-ċar 
għall-ġlieda kontrih; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
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korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

Or. en

Emenda 19
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li dan il-fenomenu għadu jibqa’ prevalenti 
f’ħafna oqsma u r-riżultati tal-
investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u 
kundanni finali f’każijiet ta’ korruzzjoni 
jibqgħu baxxi; jistieden lill-awtoritajiet 
biex jimplimentaw b’mod vigoruż l-
istrateġija l-ġdida kontra l-korruzzjoni u 
pjan ta’ azzjoni; jenfasizza l-importanza li 
jiġi stabbilit qafas komprensiv u definit 
biċ-ċar għall-ġlieda kontrih, inkluż titjib 
fil-koordinament bejn l-aġenziji inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi kif ukoll awtorità 
unika responsabbli mill-monitoraġġ tal-
obbligi u l-ottemperanza magħhom min-
naħa tal-entitajiet governattivi u li tieħu 
ħsieb is-segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; 
jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ 
implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 
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dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-
naħa ta’ rappreżentanti eletti jistgħu 
jsolvu dan il-kunflitt; 

inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; jiddispjaċih li l-Kummissjoni 
għall-Kunflitt ta’ Interess stabbilita  fl-
2004 taqdi l-funzjoni tagħha b’mod 
inadegwat; għandha tingħata setgħat li 
jippermettulha tivverifika dikjarazzjonijiet 
ta’ assi minn uffiċjali pubbliċi u biex 
tissanzjona irregolaritajiet;

Or. en

Emenda 20
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż u huwa 
partikolarment problema serja; jinnota li 
l-leġiżlazzjoni kontra l-korruzzjoni 
mhijiex implimentata b’mod konsistenti;
jenfasizza l-importanza li jiġi stabbilit 
qafas komprensiv u definit biċ-ċar għall-
ġlieda kontrih, inkluż titjib fil-
koordinament bejn l-aġenziji inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi kif ukoll awtorità 
unika responsabbli mill-monitoraġġ tal-
obbligi u l-ottemperanza magħhom min-
naħa tal-entitajiet governattivi u li tieħu 
ħsieb is-segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; 
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tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ 
implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 
inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt;

Or. en

Emenda 21
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament 
bejn l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-
liġi kif ukoll awtorità unika responsabbli 
mill-monitoraġġ tal-obbligi u l-
ottemperanza magħhom min-naħa tal-
entitajiet governattivi u li tieħu ħsieb is-
segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-
attenzjoni għall-bżonn ta’
implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jilqa’ l-
istabbiliment ta’ Kummissjoni Nazzjonali 
għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija 
għall-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u l-
Kriminalità Organizzata f’Novembru
2010; jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ 
implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 
inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
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inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt;

Or. en

Emenda 22
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li dan il-fenomenu għadu wisq prevalenti 
fil-pajjiż; jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas komprensiv u definit biċ-ċar 
għall-ġlieda kontrih, inkluż titjib fl-
implimentazzjoni tal-liġi dwar l-aċċess 
ħieles għal informazzjoni u fil-
koordinament bejn l-aġenziji inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi kif ukoll awtorità 
unika responsabbli mill-monitoraġġ tal-
obbligi u l-ottemperanza magħhom min-
naħa tal-entitajiet governattivi u li tieħu 
ħsieb is-segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; 
jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ 
implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 
inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
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kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

korruzzjoni u jiżviluppaw riżultati ta’ 
investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u 
kundanni proattivi ta’ korruzzjoni fil-
livelli kollha; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; iħeġġeġ tibdil fil-qafas 
leġiżlattiv għall-finanzjament ta’ partiti 
politiċi u kampanji elettorali sabiex jiġu
żgurati kontroll indipendenti u 
trasparenza tal-mekkaniżmi ta’ 
finanzjament.

Or. en

Emenda 23
Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li dan il-fenomenu għadu wisq prevalenti 
fil-pajjiż; jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas komprensiv u definit biċ-ċar 
għall-ġlieda kontrih, inkluż titjib fil-
koordinament bejn l-aġenziji inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi kif ukoll awtorità 
unika responsabbli mill-monitoraġġ tal-
obbligi u l-ottemperanza magħhom min-
naħa tal-entitajiet governattivi u li tieħu 
ħsieb is-segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet responsabbli ta’ 
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għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

implimentazzjoni u ta’ infurzar effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, 
sabiex jagħtu lill-aġenziji inkarigati mill-
infurzar tal-liġi strumenti ġodda biex 
jiġġieldu l-korruzzjoni; jappella biex 
jittieħdu passi enerġiċi biex jiġu eliminati 
l-każijiet ta’ kunflitt ta’ interessi fl-
amministrazzjoni pubblika kif ukoll biex 
tiġi emendata l-liġi dwar il-prevenzjoni tal-
kunflitti ta’ interess fl-eżerċizzju tal-
funzjonijiet pubbliċi, li tippermetti lid-
deputati u rappreżentanti eletti oħra jaqdu 
dmirijiethom bħala membri ta’ entitajiet ta’ 
tmexxija jew ta’ superviżjoni; f’ċerti 
każijiet trasparenza totali u dikjarazzjoni 
tal-interessi min-naħa ta’ rappreżentanti 
eletti jistgħu jsolvu dan il-kunflitt; 

Or. en

Emenda 24
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li preżumibbilment dan il-fenomenu għadu 
wisq prevalenti fil-pajjiż; jenfasizza l-
importanza li jiġi stabbilit qafas 
komprensiv u definit biċ-ċar għall-ġlieda 
kontrih, inkluż titjib fil-koordinament bejn 
l-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
kif ukoll awtorità unika responsabbli mill-
monitoraġġ tal-obbligi u l-ottemperanza 
magħhom min-naħa tal-entitajiet 
governattivi u li tieħu ħsieb is-segwitu tal-
ilmenti mill-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni 
għall-bżonn ta’ implimentazzjoni effikaċi 
tal-leġiżlazzjoni adottata f’dan il-qasam, li 
lill-aġenziji inkarigati mill-infurzar tal-liġi 
tathom strumenti ġodda biex jiġġieldu l-

6. Josserva r-riżultati tajbin fl-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni importanti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni iżda jenfasizza 
li dan il-fenomenu għadu wisq prevalenti 
fil-pajjiż; jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas komprensiv u definit biċ-ċar 
għall-ġlieda kontrih, inkluż titjib fil-
koordinament bejn l-aġenziji inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi kif ukoll awtorità 
unika responsabbli mill-monitoraġġ tal-
obbligi u l-ottemperanza magħhom min-
naħa tal-entitajiet governattivi u li tieħu 
ħsieb is-segwitu tal-ilmenti mill-pubbliku; 
jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ 
implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
adottata f’dan il-qasam, li lill-aġenziji 
inkarigati mill-infurzar tal-liġi tathom 
strumenti ġodda biex jiġġieldu l-
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korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; 

korruzzjoni; jappella biex jittieħdu passi 
enerġiċi biex jiġu eliminati l-każijiet ta’ 
kunflitt ta’ interessi fl-amministrazzjoni
pubblika kif ukoll biex tiġi emendata l-liġi 
dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi, li 
tippermetti lid-deputati u rappreżentanti 
eletti oħra jaqdu dmirijiethom bħala 
membri ta’ entitajiet ta’ tmexxija jew ta’ 
superviżjoni; f’ċerti każijiet trasparenza 
totali u dikjarazzjoni tal-interessi min-naħa 
ta’ rappreżentanti eletti jistgħu jsolvu dan 
il-kunflitt; jistieden il-gvern u s-settur 
Montenegrin ta’ ġustizzja biex juru b’mod 
aktar konvinċenti d-determinazzjoni 
tagħhom biex jiġġieldu l-korruzzjoni fl-
ogħla livell ta’ amministrazzjoni pubblika 
u istituzzjonijiet politiċi, b’mod speċjali 
fis-settur tal-kostruzzjoni, il-
privatizzazzjoni u l-akkwist pubbliku; 
iħeġġeġ lill-parlament Montenegrin biex
itejjeb il-funzjoni ta’ skrutinju meta jiġi 
għall-azzjoni mill-gvern fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta’ liġijiet u miżuri 
kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 
organizzata;

Or. en

Emenda 25
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Isemmi li l-liġi dwar il-libertà ta’ 
informazzjoni qed tiġi implimentata 
b’diffikultajiet b’mod speċjali fejn jidħol 
l-għoti  ta’ dokumenti li jistgħu jiżvelaw 
korruzzjoni fil-qasam tal-privatizzazzjoni  
u l-akkwist pubbliku; iħeġġeġ lill-gvern 
biex jiffaċilita l-aċċess għal dejta 
rilevanti; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-istat 
biex jevitaw li jagħmlu pressjoni fuq dawk 
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l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
fuq atturi tas-soċjetà ċivili inġenerali li 
jinvestigaw każijiet ta’ korruzzjoni u 
kriminalità organizzata u jaqdu rwol ta’
korp ta’ għassa; 

Or. en

Emenda 26
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Josserva l-progress li sar fir-riforma tal-
ġudikatura, kif turi l-adozzjoni ta’ emendi 
importanti tal-proċedimenti penali u ta’
leġiżlazzjoni sostanzjali oħra, li żżid ir-
riżorsi umani disponibli u tnaqqas l-għadd 
ta’ każijiet pendenti quddiem il-qrati; 
jisħaq madankollu fuq il-bżonn ta’
garanzija tar-responsabilità u tal-effiċjenza 
tal-ġudikatura u tal-prosekuturi kif ukoll l-
indipendenza tagħhom mill-indħil politiku; 
jappella b’urġenza għal bidliet fis-sistema 
ta’ ħatra tal-imħallfin u tal-prosekuturi, u 
għat-tmiem tal-prattika ta’ nomina tal-
prosekuturi u tal-membri tal-Kunsill 
Ġudizzjarju u tal-Kunsill tal-Prosekuturi 
esklussivament mill-parlament permezz ta’
maġġoranza sempliċi u mill-gvern; 
jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu rigward il-
potenzjal ta’ akkumulu eċċessiv ta’ poter 
fil-persuni tal-President tal-Qorti Suprema 
u tal-Prosekutur Pubbliku Suprem; jappella 
għall-adozzjoni tal-liġi dwar ir-
regolamentazzjoni tal-aċċess għall-
assistenza legali bla ħlas;

7. Josserva l-progress li sar fir-riforma tal-
ġudikatura, kif turi l-adozzjoni ta’ emendi 
importanti tal-proċedimenti penali u ta’ 
leġiżlazzjoni sostanzjali oħra, li żżid ir-
riżorsi umani disponibli u tnaqqas l-għadd 
ta’ każijiet pendenti quddiem il-qrati; 
jisħaq madankollu fuq il-bżonn ta’ 
garanzija tar-responsabilità u tal-effiċjenza 
tal-ġudikatura u tal-prosekuturi kif ukoll l-
indipendenza tagħhom mill-indħil politiku;
jenfasizza l-bżonn li tiġi żgurata 
implimentazzjoni sħiħa tal-Kodiċi ta’ 
Etika; jappella b’urġenza għal bidliet fis-
sistema ta’ ħatra tal-imħallfin u tal-
prosekuturi, u għat-tmiem tal-prattika ta’ 
nomina tal-prosekuturi u tal-membri tal-
Kunsill Ġudizzjarju u tal-Kunsill tal-
Prosekuturi esklussivament mill-parlament 
permezz ta’ maġġoranza sempliċi u mill-
gvern; jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu 
rigward il-potenzjal ta’ akkumulu eċċessiv 
ta’ poter fil-persuni tal-President tal-Qorti 
Suprema u tal-Prosekutur Pubbliku 
Suprem; jappella għall-adozzjoni tal-liġi 
dwar ir-regolamentazzjoni tal-aċċess għall-
assistenza legali bla ħlas; jenfasizza l-
importanza ta’ titjib tal-kooperazzjoni 
internazzjonali, b’mod speċjali mal-pajjiżi 
ġirien;
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Or. en

Emenda 27
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Josserva l-progress li sar fir-riforma tal-
ġudikatura, kif turi l-adozzjoni ta’ emendi 
importanti tal-proċedimenti penali u ta’
leġiżlazzjoni sostanzjali oħra, li żżid ir-
riżorsi umani disponibli u tnaqqas l-għadd 
ta’ każijiet pendenti quddiem il-qrati; 
jisħaq madankollu fuq il-bżonn ta’
garanzija tar-responsabilità u tal-effiċjenza 
tal-ġudikatura u tal-prosekuturi kif ukoll l-
indipendenza tagħhom mill-indħil politiku; 
jappella b’urġenza għal bidliet fis-sistema 
ta’ ħatra tal-imħallfin u tal-prosekuturi, u 
għat-tmiem tal-prattika ta’ nomina tal-
prosekuturi u tal-membri tal-Kunsill 
Ġudizzjarju u tal-Kunsill tal-Prosekuturi 
esklussivament mill-parlament permezz ta’
maġġoranza sempliċi u mill-gvern; 
jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu rigward il-
potenzjal ta’ akkumulu eċċessiv ta’ poter 
fil-persuni tal-President tal-Qorti Suprema 
u tal-Prosekutur Pubbliku Suprem; jappella 
għall-adozzjoni tal-liġi dwar ir-
regolamentazzjoni tal-aċċess għall-
assistenza legali bla ħlas;

7. Josserva l-progress li sar fir-riforma tal-
ġudikatura, kif turi l-adozzjoni ta’ emendi 
importanti tal-proċedimenti penali u ta’ 
leġiżlazzjoni sostanzjali oħra, li żżid ir-
riżorsi umani disponibli u tnaqqas l-għadd 
ta’ każijiet pendenti quddiem il-qrati; 
jisħaq madankollu fuq il-bżonn ta’ 
garanzija tar-responsabilità u tal-effiċjenza 
tal-ġudikatura u tal-prosekuturi kif ukoll l-
indipendenza tagħhom mill-indħil politiku; 
jappella b’urġenza għal bidliet fis-sistema 
ta’ ħatra tal-imħallfin u tal-prosekuturi, u 
għat-tmiem tal-prattika ta’ nomina tal-
prosekuturi u tal-membri tal-Kunsill 
Ġudizzjarju u tal-Kunsill tal-Prosekuturi 
esklussivament mill-parlament permezz ta’ 
maġġoranza sempliċi u mill-gvern; 
jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu rigward il-
potenzjal ta’ akkumulu eċċessiv ta’ poter 
fil-persuni tal-President tal-Qorti Suprema 
u tal-Prosekutur Pubbliku Suprem; jappella 
għall-adozzjoni tal-liġi dwar ir-
regolamentazzjoni tal-aċċess għall-
assistenza legali bla ħlas; jitlob l-
unifikazzjoni ta’ ġurisprudenza sabiex 
jiġu żgurati sistema ġuridika u fiduċja tal-
poplu prevedibbli;

Or. en
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Emenda 28
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jinnota li n-nuqqas ta’ infrastruttura 
u tagħmir fixkel l-effikaċja tal-
ġudikatura; jitlob għalhekk li l-baġit 
ġudizzjali jiżdied għal din ir-raġuni;

Or. en

Emenda 29
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7b. Jistieden lill-Montenegro biex 
jistabbilixxi kriterji komuni għal taħriġ 
Ġudizzjali, li għandhom jiġu applikati
miċ-Ċentru għat-Taħriġ Ġudizzjali, u biex 
jalloka r-riżorsi finanzjarji meħtieġa għal 
dan l-objettiv;

Or. en

Emenda 30
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 c (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7c. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tinkludi, fir-Rapport ta’ Progress tagħha 
li jmiss, stima tal-impatt u r-riżultati 
miksuba permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi 
tal-UE fir-riforma tal-Ġudikatura u l-
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ġlieda kontra l-korruzzjoni;

Or. en

Emenda 31
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza l-fatt li l-kriminalità 
organizzata, u fuq kollox il-ħasil ta’ flus u 
l-kuntrabandu, għadha problema għad li sar 
titjib fil-qafas ġuridiku u fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
awtoritajiet jieħdu passi biex jagħtu spinta 
lill-kapaċitajiet ta’ infurzar tal-liġi, 
partikolarment il-kapaċitajiet investigattivi 
proattivi, u jtejbu l-koordinament fost id-
diversi entitajiet u aġenziji; jilqa’
b’sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’
Proċedura Kriminali u jappella għall-
implimentazzjoni rapida u adegwata 
tiegħu;

8. Jenfasizza l-fatt li l-kriminalità 
organizzata, u fuq kollox il-ħasil ta’ flus u 
l-kuntrabandu ta’ droga narkotika, għadha 
problema serja għad li sar titjib fil-qafas 
ġuridiku u fl-implimentazzjoni tiegħu; 
jistieden lill-awtoritajiet jieħdu passi biex 
jagħtu spinta lill-kapaċitajiet ta’ infurzar 
tal-liġi, partikolarment il-kapaċitajiet 
investigattivi proattivi, u jtejbu l-
koordinament fost id-diversi entitajiet u 
aġenziji, kif ukoll kooperazzjoni mal-
awtoritajiet internazzjonali u ġirien 
rispettivi sabiex jiġu stabbiliti riżultajiet 
tajbin fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata; jilqa’ b’sodisfazzjon l-
adozzjoni tal-Kodiċi ta’ Proċedura 
Kriminali u jappella għall-
implimentazzjoni rapida u adegwata 
tiegħu;

Or. en

Emenda 32
Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza l-fatt li l-kriminalità 
organizzata, u fuq kollox il-ħasil ta’ flus u 

8. Jenfasizza l-fatt li l-kriminalità 
organizzata, u fuq kollox il-ħasil ta’ flus u 
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l-kuntrabandu, għadha problema għad li sar 
titjib fil-qafas ġuridiku u fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
awtoritajiet jieħdu passi biex jagħtu spinta 
lill-kapaċitajiet ta’ infurzar tal-liġi, 
partikolarment il-kapaċitajiet investigattivi 
proattivi, u jtejbu l-koordinament fost id-
diversi entitajiet u aġenziji; jilqa’
b’sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’
Proċedura Kriminali u jappella għall-
implimentazzjoni rapida u adegwata 
tiegħu;

l-kuntrabandu, għadha problema għad li sar 
titjib fil-qafas ġuridiku u fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
awtoritajiet jieħdu passi biex jagħtu spinta 
lill-kapaċitajiet ta’ infurzar tal-liġi, 
partikolarment il-kapaċitajiet investigattivi 
proattivi, u jtejbu l-koordinament fost id-
diversi entitajiet u aġenzijikif kif ukoll il-
kooperazzjoni f’dawn l-oqsma mal-pajjiżi 
ġirien; jilqa’ b’sodisfazzjon l-adozzjoni 
tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali u 
jappella għall-implimentazzjoni rapida u 
adegwata tiegħu;

Or. en

Emenda 33
Elena Băsescu

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza l-fatt li l-kriminalità 
organizzata, u fuq kollox il-ħasil ta’ flus u 
l-kuntrabandu, għadha problema għad li sar 
titjib fil-qafas ġuridiku u fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
awtoritajiet jieħdu passi biex jagħtu spinta 
lill-kapaċitajiet ta’ infurzar tal-liġi, 
partikolarment il-kapaċitajiet investigattivi 
proattivi, u jtejbu l-koordinament fost id-
diversi entitajiet u aġenziji; jilqa’
b’sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’
Proċedura Kriminali u jappella għall-
implimentazzjoni rapida u adegwata 
tiegħu;

8. Jenfasizza l-fatt li l-kriminalità 
organizzata, u fuq kollox il-ħasil ta’ flus u 
l-kuntrabandu, għadha problema għad li sar 
titjib fil-qafas ġuridiku u fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
awtoritajiet jieħdu passi biex jagħtu spinta 
lill-kapaċitajiet ta’ infurzar tal-liġi, 
partikolarment il-kapaċitajiet investigattivi 
proattivi, u jtejbu l-koordinament fost id-
diversi entitajiet u aġenziji; jilqa’ 
b’sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’ 
Proċedura Kriminali u jappella għall-
implimentazzjoni rapida u adegwata 
tiegħu;  jilqa’ wkoll l-Emendi għall-Kodiċi 
Kriminali, il-Liġi dwar il-prevenzjoni tal-
kunflitti ta’ interess, il-Liġi dwar il-
finanzjament tal-partijiet u l-Liġi dwar l-
impjegati ċivili u statali.

Or. en
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Emenda 34
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib fix-
xogħlijiet tal-parlament iżda jirrakkomanda 
aktar sforzi biex tiġi garantita kwalità 
għolja tal-leġiżlazzjoni adottata; jappella 
għal aktar assistenza mill-UE lill-parlament 
Montenegrin, bħal ġemellaġġi mal-
parlamenti tal-Istati Membri jew mal-
Parlament Ewropew, bil-għan li jiżdiedu l-
kapaċitajiet tad-deputati u tas-segretarjat 
parlamentari biex jitħallew is-sorveljanza u 
l-kontroll fuq il-gvern;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib fix-
xogħlijiet tal-parlament iżda jirrakkomanda 
aktar sforzi biex tiġi garantita kwalità 
għolja tal-leġiżlazzjoni adottata u l-
konformità tagħha mal-Acquis; jappella 
għal allokazzjoni interna ikbar ta’ riżorsi 
baġitarji u umani kif ukoll aktar assistenza 
mill-UE lill-parlament Montenegrin, bħal 
ġemellaġġi mal-parlamenti tal-Istati 
Membri jew mal-Parlament Ewropew, bil-
għan li jiżdiedu l-kapaċitajiet tad-deputati u 
tas-segretarjat parlamentari biex jitħallew 
is-sorveljanza u l-kontroll fuq il-gvern;

Or. en

Emenda 35
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib fix-
xogħlijiet tal-parlament iżda jirrakkomanda 
aktar sforzi biex tiġi garantita kwalità 
għolja tal-leġiżlazzjoni adottata; jappella 
għal aktar assistenza mill-UE lill-parlament 
Montenegrin, bħal ġemellaġġi mal-
parlamenti tal-Istati Membri jew mal-
Parlament Ewropew, bil-għan li jiżdiedu l-
kapaċitajiet tad-deputati u tas-segretarjat 
parlamentari biex jitħallew is-sorveljanza u 
l-kontroll fuq il-gvern;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib fix-
xogħlijiet tal-parlament iżda jirrakkomanda 
aktar sforzi biex tiġi garantita kwalità 
għolja tal-leġiżlazzjoni adottata; jappella 
għal aktar assistenza mill-UE lill-parlament 
Montenegrin, bħal ġemellaġġi mal-
parlamenti tal-Istati Membri jew mal-
Parlament Ewropew, bil-għan li jiżdiedu l-
kapaċitajiet tad-deputati u tas-segretarjat 
parlamentari biex jitħallew is-sorveljanza u 
l-kontroll fuq il-gvern kif iddikjarat fl-avis 
tal-Kummissjoni;

Or. en
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Emenda 36
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jappella għal riformi ulterjuri tal-
amministrazzjoni pubblika, li għad ma 
għandhiex riżorsi biżżejjed għad-
dispożizzjoni tagħha u hija apertament 
politiċizzata, u partikolarment għal rieżami 
tal-liġi dwar l-impjegati ċivili u statali bil-
għan li tiġi stabbilita sistema ta’ impjegar 
komprensiva u meritokratika, li tinkludi 
regoli trasparenti għall-ingaġġ u li 
tistabbilixxi proċeduri għall-avvanzament 
fil-karriera; jenfasizza wkoll il-bżonn li 
jissaħħew ir-riżorsi umani fil-livell lokali 
tal-amministrazzjoni u li jingħata 
finanzjament suffiċjenti għat-tħaddim 
tagħha bil-għan li tiġi garantita l-effiċjenza 
u t-trasparenza tagħha, partikolarment 
importanti fid-dawl tal-proċess ta’
deċentrament li għaddej bħalissa; jiġbed l-
attenzzjoni għall-bżonn li jiġu rispettati d-
deċiżjonijiet ġuridikament vinkolanti tal-
Awtorità ta’ Tmexxija tar-Riżorsi Umani; 

10. Jappella għal riformi ulterjuri tal-
amministrazzjoni pubblika, li għad ma 
għandhiex riżorsi biżżejjed għad-
dispożizzjoni tagħha u hija apertament 
politiċizzata, u partikolarment għal rieżami 
tal-liġi dwar l-impjegati ċivili u statali bil-
għan li tiġi stabbilita sistema ta’ impjegar 
komprensiva u meritokratika, li tinkludi 
regoli trasparenti għall-ingaġġ u li 
tistabbilixxi proċeduri għall-avvanzament 
fil-karriera; jenfasizza wkoll il-bżonn li 
jissaħħew ir-riżorsi umani fil-livell lokali 
tal-amministrazzjoni u li jingħata 
finanzjament suffiċjenti għat-tħaddim 
tagħha bil-għan li tiġi garantita l-effiċjenza 
u t-trasparenza tagħha, partikolarment 
importanti fid-dawl tal-proċess ta’ 
deċentrament li għaddej bħalissa; jiġbed l-
attenzzjoni għall-bżonn li jiġu rispettati d-
deċiżjonijiet ġuridikament vinkolanti tal-
Awtorità ta’ Tmexxija tar-Riżorsi Umani; 
jissottolinja l-bżonn li jitjieb il-qafas legali 
u istituzzjonali, sabiex jissaħħu r-
responsabbiltà tal-istat tad-dritt u r-rispett 
lejh fl-amministrazzjoni pubblika , b’mod 
partikolari f’oqsma bħall-
amministrazzjoni fiskali, l-
amministrazzjoni pubblika, l-ippjanar 
urbanistiku u l-ħruġ ta’ liċenzji fl-
amministrazzjoni lokali u d-dwana;

Or. en
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Emenda 37
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jappella għal riformi ulterjuri tal-
amministrazzjoni pubblika, li għad ma 
għandhiex riżorsi biżżejjed għad-
dispożizzjoni tagħha u hija apertament 
politiċizzata, u partikolarment għal rieżami 
tal-liġi dwar l-impjegati ċivili u statali bil-
għan li tiġi stabbilita sistema ta’ impjegar 
komprensiva u meritokratika, li tinkludi 
regoli trasparenti għall-ingaġġ u li 
tistabbilixxi proċeduri għall-avvanzament 
fil-karriera; jenfasizza wkoll il-bżonn li 
jissaħħew ir-riżorsi umani fil-livell lokali 
tal-amministrazzjoni u li jingħata 
finanzjament suffiċjenti għat-tħaddim
tagħha bil-għan li tiġi garantita l-effiċjenza 
u t-trasparenza tagħha, partikolarment 
importanti fid-dawl tal-proċess ta’
deċentrament li għaddej bħalissa; jiġbed l-
attenzzjoni għall-bżonn li jiġu rispettati d-
deċiżjonijiet ġuridikament vinkolanti tal-
Awtorità ta’ Tmexxija tar-Riżorsi Umani; 

10. Jappella għal riformi ulterjuri tal-
amministrazzjoni pubblika, li għad ma 
għandhiex riżorsi biżżejjed għad-
dispożizzjoni tagħha u hija apertament 
politiċizzata, u partikolarment għal rieżami 
tal-liġi dwar l-impjegati ċivili u statali bil-
għan li tiġi stabbilita sistema ta’ impjegar 
komprensiva u meritokratika, li tinkludi 
regoli trasparenti għall-ingaġġ u li 
tistabbilixxi proċeduri għall-avvanzament 
fil-karriera; jenfasizza wkoll il-bżonn li 
jissaħħew ir-riżorsi umani fil-livell lokali 
tal-amministrazzjoni u li jingħata 
finanzjament suffiċjenti għat-tħaddim 
tagħha bil-għan li tiġi garantita l-effiċjenza 
u t-trasparenza tagħha, partikolarment 
importanti fid-dawl tal-proċess ta’ 
deċentrament li għaddej bħalissa; jiġbed l-
attenzzjoni għall-bżonn li jiġu rispettati d-
deċiżjonijiet ġuridikament vinkolanti tal-
Awtorità ta’ Tmexxija tar-Riżorsi Umani; 
jilqa’ l-ftuħ ta’ Skola Reġjonali ta’ 
Amministrazzjoni Pubblika (ReSPA) 
f’Danilovgrad;

Or. en

Emenda 38
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-leġiżlazzjoni 
ordinarja dwar il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fl-impjiegi jew fl-għoti 

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-leġiżlazzjoni 
ordinarja dwar il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fl-impjiegi jew fl-għoti 
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ta’ servizzi pubbliċi, li tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe 
raġuni barra mill-mertu, bħala pass 
importanti biex jiġi stabbilit qafas ġuridiku 
favorevoli għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; josserva iżda li għad 
fadal lakuni eventwali fid-dritt u jappella 
għar-rettifika tagħhom; jenfasizza li gruppi 
vulnerabbli bħar-Rom, l-Ashkali u l-
Eġizzjani u l-persuni b’diżabilitajiet 
għadhom allegatament iġarrbu 
diskriminazzjoni u li d-diskriminazzjoni 
abbażi tal-orjentament sesswali għadha 
tippersisti ħafna; 

ta’ servizzi pubbliċi, li tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe 
raġuni barra mill-mertu, bħala pass 
importanti biex jiġi stabbilit qafas ġuridiku 
favorevoli għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; josserva iżda li għad 
fadal lakuni eventwali fid-dritt u jappella 
għar-rettifika tagħhom; jenfasizza li gruppi 
vulnerabbli bħar-Rom, l-Ashkali u l-
Eġizzjani u l-persuni b’diżabilitajiet 
għadhom allegatament iġarrbu 
diskriminazzjoni u li d-diskriminazzjoni 
abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità 
tal-ġeneru għadha tippersisti ħafna, inkluż 
min-naħa tal-awtoritajiet tal-istat; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet Montenegrini biex 
isaħħu l-mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni 
għall-prevenzjoni, il-monitoraġġ, is-
sanzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ każijiet ta’ 
diskriminazzjoni; 

Or. en

Emenda 39
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-leġiżlazzjoni 
ordinarja dwar il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fl-impjiegi jew fl-għoti 
ta’ servizzi pubbliċi, li tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe 
raġuni barra mill-mertu, bħala pass 
importanti biex jiġi stabbilit qafas ġuridiku 
favorevoli għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; josserva iżda li għad 
fadal lakuni eventwali fid-dritt u jappella 
għar-rettifika tagħhom; jenfasizza li gruppi 
vulnerabbli bħar-Rom, l-Ashkali u l-
Eġizzjani u l-persuni b’diżabilitajiet 
għadhom allegatament iġarrbu 
diskriminazzjoni u li d-diskriminazzjoni 

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-leġiżlazzjoni 
ordinarja dwar il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fl-impjiegi jew fl-għoti 
ta’ servizzi pubbliċi bħala pass importanti 
biex jiġi stabbilit qafas ġuridiku favorevoli 
għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni; 
josserva iżda li għad fadal lakuni eventwali 
fid-dritt u jappella għar-rettifika tagħhom; 
jenfasizza li ċerti gruppi bħar-Rom, l-
Ashkali u l-Eġizzjani u l-persuni 
b’diżabilitajiet għadhom allegatament 
iġarrbu diskriminazzjoni u li d-
diskriminazzjoni abbażi tal-orjentament 
sesswali għadha tippersisti ħafna; 
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abbażi tal-orjentament sesswali għadha 
tippersisti ħafna; 

Or. de

Emenda 40
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-leġiżlazzjoni 
ordinarja dwar il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fl-impjiegi jew fl-għoti 
ta’ servizzi pubbliċi, li tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe 
raġuni barra mill-mertu, bħala pass 
importanti biex jiġi stabbilit qafas ġuridiku 
favorevoli għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; josserva iżda li għad 
fadal lakuni eventwali fid-dritt u jappella 
għar-rettifika tagħhom; jenfasizza li gruppi 
vulnerabbli bħar-Rom, l-Ashkali u l-
Eġizzjani u l-persuni b’diżabilitajiet 
għadhom allegatament iġarrbu 
diskriminazzjoni u li d-diskriminazzjoni 
abbażi tal-orjentament sesswali għadha 
tippersisti ħafna; 

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-leġiżlazzjoni 
ordinarja dwar il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fl-impjiegi jew fl-għoti 
ta’ servizzi pubbliċi, li tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe 
raġuni barra mill-mertu, bħala pass 
importanti biex jiġi stabbilit qafas ġuridiku 
favorevoli għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; josserva iżda li għad 
fadal lakuni eventwali fid-dritt u jappella 
għar-rettifika tagħhom; huwa mħasseb li 
d-drittijiet tax-xogħol ta’ persuni 
b’diżabbiltà mhumiex jiġu rrispettati 
għalkollox, jilqa’ f’dan ir-rigward il-
Memorandum li jitratta s-sitwazzjoni fis-
suq tax-xogħol ta’ persuni b’diżabbiltà  
ffirmat mill-Konfederazzjoni ta’ 
Tredjunjins tal-Montenegro (CTUM) u l-
NGOs;

Or. en

Emenda 41
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Josserva li n-nisa għadhom mhux 12. Huwa mħasseb li n-nisa għadhom
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rappreżentati biżżejjed fil-ħajja politika u 
fit-tmexxija tal-kumpaniji pubbliċi; 
jappella għal azzjonijiet għall-
implimentazzjoni rapida tal-pjan ta’
azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru, 
għall-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ paga 
ndaqs u għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mill-
vjolenza fil-familja;

b’mod sever mhux rappreżentati biżżejjed 
fil-parlament, il-ministeri, il-karigi 
governattivi għoljin, f’karigi ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet u fl-amministrazzjoni 
pubblika u lokali u fit-tmexxija tal-
kumpaniji pubbliċi; jilqa’ l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni 
għall-ugwaljanza tal-ġeneru, iżda huwa 
mħasseb li l-Liġi dwar l-Ugwaljanza tal-
Ġeneru għadha ma rriżultatx fl-
integrazzjoni ta’ politika dwar l-
ugwaljanza tal-ġeneru; jappella għal 
azzjonijiet għall-implimentazzjoni rapida 
tal-pjan ta’ azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-
ġeneru, għall-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ 
paga ndaqs u għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mill-
vjolenza fil-familja;

Or. en

Emenda 42
László Tőkés

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Josserva li n-nisa għadhom mhux 
rappreżentati biżżejjed fil-ħajja politika u 
fit-tmexxija tal-kumpaniji pubbliċi; 
jappella għal azzjonijiet għall-
implimentazzjoni rapida tal-pjan ta’
azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru,
għall-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ paga 
ndaqs u għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mill-
vjolenza fil-familja;

12. Huwa mħasseb li n-nisa jibqgħu mhux 
rappreżentati biżżejjed fil-proċessi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet u f’karigi ewlenin 
kemm fl-amministrazzjoni pubblika kif 
ukoll fis-settur pubbliku; jappella għal 
azzjonijiet għall-implimentazzjoni rapida 
tal-pjan ta’ azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-
ġeneru u għall-introduzzjoni tal-prinċipju 
ta’ paga ndaqs ;

Or. en
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Emenda 43
Maria Eleni Koppa

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Josserva li n-nisa għadhom mhux 
rappreżentati biżżejjed fil-ħajja politika u 
fit-tmexxija tal-kumpaniji pubbliċi; 
jappella għal azzjonijiet għall-
implimentazzjoni rapida tal-pjan ta’
azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru,
għall-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ paga 
ndaqs u għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mill-
vjolenza fil-familja;

12. Josserva li n-nisa għadhom mhux 
rappreżentati biżżejjed fil-ħajja politika u 
fit-tmexxija tal-kumpaniji pubbliċi; 
jappella għal azzjonijiet għall-
implimentazzjoni rapida tal-pjan ta’ 
azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru u
għall-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ paga 
ndaqs; iħeġġeġ għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mill-
vjolenza fil-familja u jiddispjaċih għall-
fatt li m’hemm ebda għajnuna finanzjarja 
għal organizzazzjonijiet li jagħtu 
għajnuna lill-vittmi; jistieden lill-
awtoritajiet li jippromwovu kampanja ta’ 
kuxjenza biex jinfurmaw lin-nisa dwar id-
drittijiet tagħhom u jrażżnu l-klemenza 
favur il-vjolenza domestika;

Or. en

Emenda 44
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Josserva li n-nisa għadhom mhux 
rappreżentati biżżejjed fil-ħajja politika u 
fit-tmexxija tal-kumpaniji pubbliċi; 
jappella għal azzjonijiet għall-
implimentazzjoni rapida tal-pjan ta’
azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru, 
għall-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ paga 
ndaqs u għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mill-
vjolenza fil-familja;

12. Josserva li n-nisa mhux rappreżentati 
biżżejjed fil-ħajja politika u fit-tmexxija 
tal-kumpaniji pubbliċi; jappella għal 
azzjonijiet għall-implimentazzjoni fil-futur 
qarib tal-pjan ta’ azzjoni dwar l-
ugwaljanza tal-ġeneru, għall-introduzzjoni 
gradwali tal-prinċipju ta’ paga ndaqs u 
għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-protezzjoni mill-vjolenza fil-
familja;
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Emenda 45
László Tőkés

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Josserva bi tħassib il-progress limitat 
li sar fil-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa, 
inklużi l-kwistjoni ta’ vjolenza domestika 
u l-protezzjoni tal-vittmi; jistieden lill-
gvern biex jimplimenta l-Liġi dwar il-
Protezzjoni mill-Vjolenza fil-Familja, kif 
ukoll biex tingħata għajnuna finanzjarja 
lil organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi 
lil vittmi jew lill-vittmi nnifishom;

Or. en

Emenda 46
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jilqa’ l-adozzjoni tal-Liġi kontra d-
diskriminazzjoni u l-Liġi dwar il-
protezzjoni mill-vjolenza domestika;
iħeġġeġ lill-awtoritajiet Montenegrini biex 
jiżguraw li d-dispożizzjonijiet legali 
rilevanti inkluża l-Liġi dwar id-drittijiet u 
l-libertajiet tal-minoritajiet jiġu 
implimentati b’mod komprensiv; huwa 
mħasseb li l-gruppi vulnerabbli bħar-
Rom, Ashkali u l-Eġizzjani, persuni 
b’diżabbiltà u lesbjani, omosesswali,
bisesswali u transesswali (LGBT) 
għadhom iġarrbu diskriminazzjoni, inkluż 
min-naħa tal-awtoritajiet tal-istat; ifakkar 
li l-minoranzi kollha għandhom jiġu 
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protetti minn implimentazzjoni stretta ta’ 
liġi kontra d-diskriminazzjoni; iħeġġeġ il-
Montenegro jagħmel aktar sforz biex 
joħloq kuxjenza dwar kull tip ta’ 
diskrminazzjoni; jinkoraġġixxi l-
awtoritajiet Montenegrini biex ikomplu 
jappoġġaw bis-sħiħ l-implimentazzjoni 
tal-Pjan ta’ Azzjoni tiegħu għar-
riżoluzzjoni tal-istat ta’ persuni spostati;

Or. en

Emenda 47
László Tőkés

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-relazzjonijiet 
interetniċi ġeneralment tajbin u l-ħarsien 
ġenerali tajjeb tad-drittijiet tal-minoranzi 
preżenti fil-pajjiż iżda jappella għal aktar 
konsultazzjoni tal-opinjonijiet tal-gruppi 
minoritarji min-naħa tal-awtoritajiet u fl-
istrutturi amministrattivi; jiġbed, għal dan 
il-għan, l-attenzjoni għall-bżonn ta’
kjarifika tad-dispożizzjoni kostituzzjonali 
dwar ir-rappreżentanza preċiża tal-
minoranzi u jilqa’ b’sodisfazzjon il-passi 
meħuda għall-produzzjoni ta’ statistika 
preċiża f’dan l-ambitu; jappella għall-
allinjament tal-leġiżlazzjoni dwar iċ-
ċittadinanza u dik dwar il-barranin mal-
istandards Ewropej;

13. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-relazzjonijiet 
interetniċi ġeneralment tajbin u l-ħarsien 
ġenerali tajjeb tad-drittijiet tal-minoranzi 
preżenti fil-pajjiż, u jfakkar li din hija bażi 
pożittiva li minnha għandu jibda l-proċess 
ta’ paċi f’reġjun li f’dak iż-żmien kien
ikkaratterizzat minn vjolenza interetnika 
u bi spostament ta’ massa ta’ 
popolazzjoni; iżda jappella għal aktar 
konsultazzjoni tal-opinjonijiet tal-gruppi 
minoritarji min-naħa tal-awtoritajiet u fl-
istrutturi amministrattivi sabiex tiġi 
ffaċilitata r-rikonċiljazzjoni fir-reġjun; 
jiġbed, għal dan il-għan, l-attenzjoni għall-
bżonn ta’ kjarifika tad-dispożizzjoni 
kostituzzjonali dwar ir-rappreżentanza 
preċiża tal-minoranzi u jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-passi meħuda għall-
produzzjoni ta’ statistika preċiża f’dan l-
ambitu; jappella għall-allinjament tal-
leġiżlazzjoni dwar iċ-ċittadinanza u dik 
dwar il-barranin mal-istandards Ewropej;

Or. en
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Emenda 48
Vytautas Landsbergis

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet itejbu l-kundizzjonijiet ta’ ħajja 
tagħhom, l-aċċess għall-edukazzjoni u 
għas-servizzi soċjali kif ukoll 
jipprovdulhom dokumenti ta’
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’
Konik;

14. Huwa mħasseb dwar l-allegazzjonijiet
li l-komunitajiet Rom, Ashkali u Eġizzjani 
għadhom iħabbtu wiċċhom ma’ problemi 
relatati ma’ diskriminazzjoni frekwenti; 
jistieden lill-awtoritajiet itejbu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja tagħhom, l-aċċess 
għall-edukazzjoni u għas-servizzi soċjali 
kif ukoll jipprovdulhom dokumenti ta’ 
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’ 
Konik;

Or. en

Emenda 49
László Tőkés

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet itejbu l-kundizzjonijiet ta’
ħajja tagħhom, l-aċċess għall-edukazzjoni 
u għas-servizzi soċjali kif ukoll 
jipprovdulhom dokumenti ta’
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’
Konik;

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’ 
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet biex jagħtuhom iċ-ċertifikati 
tat-twelid jew ċertifikati ta’ ċittadinanza, 
minħabba li l-pussess ta’ dokumenti ta’ 
identifikazzjoni huwa prekundizzjoni għal 
aċċess għas-sigurtà soċjali, is-saħħa, l-
edukazzjoni u s-servizzi ta’ impjieg u 
għalhekk jippermetti titjib fil-
kundizzjonijiet tal-ħajja tagħhom; jisħaq 
fuq l-urġenza li jitjiebu l-kundizzjonijiet ta’ 
ħajja fil-kamp ta’ Konik;
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Emenda 50
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet itejbu l-kundizzjonijiet ta’
ħajja tagħhom, l-aċċess għall-edukazzjoni 
u għas-servizzi soċjali kif ukoll 
jipprovdulhom dokumenti ta’
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’
Konik;

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet jagħtu l-possibilità lil dawn il-
gruppi għal titjib fil-kundizzjonijiet ta’
ħajja tagħhom, itejbu l-aċċess tagħhom
għall-edukazzjoni u għas-servizzi soċjali 
kif ukoll jipprovdulhom dokumenti ta’
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’
Konik;

Or. de

Emenda 51
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet itejbu l-kundizzjonijiet ta’ ħajja 
tagħhom, l-aċċess għall-edukazzjoni u 
għas-servizzi soċjali kif ukoll 
jipprovdulhom dokumenti ta’
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’

14. Jenfasizza li l-komunitajiet Rom, 
Ashkali u Eġizzjani għadhom allegatament 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi relatati ma’ 
diskriminazzjoni frekwenti; jistieden lill-
awtoritajiet itejbu l-kundizzjonijiet ta’ ħajja 
tagħhom, l-aċċess għall-edukazzjoni u 
għas-servizzi soċjali kif ukoll 
jipprovdulhom dokumenti ta’ 
identifikazzjoni personali; jisħaq, 
partikolarment, fuq l-urġenza li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ta’ ħajja fil-kamp ta’ Konik 
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Konik; u jadottaw u jimplimentaw strateġija 
sostenibbli għall-għeluq tal-kamp;

Or. en

Emenda 52
László Tőkés

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal
konsulatazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’
integrazzjoni mal-UE;

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon il-
fatt li s-settur ċiviku huwa fattur attiv, 
dinamiku dejjem jikber fis-soċjetà
Montenegrina, u l-NGOs żviluppaw   
sħubija ma’ istituzzjonijiet tal-istat u ma’
korpi lokali ta’awtogovernanza f’ħafna 
oqsma, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, 
iżda jappella lill-gvern biex jippermetti
konsultazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’ 
integrazzjoni mal-UE;

Or. en

Emenda 53
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
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ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsulatazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’
integrazzjoni mal-UE;

ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jissottolinja l-importanza 
ta’ djalogu mal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u jenfasizza r-rwol kruċjali 
ta’ atturi tas-soċjetà ċivili fil-
kontribuzzjoni għall-kooperazzjoni 
reġjonali mtejba f’aspetti soċjali u politiċi;
jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib fil-
kooperazzjoni bejn il-gvern u l-NGOs, 
partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsultazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni u fil-monitoraġġ ta’ 
attivitajiet tal-awtoritajiet; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-ħidma tal-Kunsill 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni Ewropea, 
inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, il-
ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’ 
integrazzjoni mal-UE; 

Or. en

Emenda 54
Maria Eleni Koppa

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsulatazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’
integrazzjoni mal-UE;

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; josserva, madankollu,li għad 
hemm każijiet ta’ NGOs li ltaqgħu ma’ 
diffikultajiet amministrattivi u pressjoni 
politika u jappella għall-kooperazzjoni 
tagħhom u għal konsultazzjoni usa’ ta’
NGOs fit-tfassil tal-politika, inkluża l-
formulazzjoni ta’ politiki u leġiżlazzjoni; 
jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma tal-Kunsill 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni Ewropea, 
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inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, il-
ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’ 
integrazzjoni mal-UE;

Or. en

Emenda 55
Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal
konsulatazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’
integrazzjoni mal-UE;

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jitlob aktar titjibfil-
kooperazzjoni bejn il-gvern u l-NGOs, 
partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjon u konsultazzjoni usa’ fit-tfassil 
tal-politika, inkluża l-formulazzjoni ta’ 
politiki u leġiżlazzjoni; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-ħidma tal-Kunsill 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni Ewropea, 
inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, il-
ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’ 
integrazzjoni mal-UE;

Or. en

Emenda 56
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
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NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsulatazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u 
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’
integrazzjoni mal-UE;

NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsultazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika u 
aktar tisħiħ tar-relazzjonijiet, inkluża l-
formulazzjoni ta’ politiki u leġiżlazzjoni; 
jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma tal-Kunsill 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni Ewropea, 
inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, il-
ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’ 
integrazzjoni mal-UE;

Or. en

Emenda 57
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsulatazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki u
leġiżlazzjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma 
tal-Kunsill Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
Ewropea, inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, 
il-ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’
integrazzjoni mal-UE;

15. Itenni l-importanza għad-demokrazija 
ta’ organizzazzjonijiet attivi u indipendenti 
tas-soċjetà ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
titjib fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-
NGOs, partikolarment fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, iżda jappella għal 
konsultazzjoni usa’ fit-tfassil tal-politika, 
inkluża l-formulazzjoni ta’ politiki,
leġiżlazzjoni u l-programmi ta’ żvilupp 
permezz ta’ proċess ta’ smigħ pubbliku; 
jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma tal-Kunsill 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni Ewropea, 
inklużi s-soċjetà ċivili, il-gvern, il-
ġudikatura u l-oppożizzjoni iżda jappella 
għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-progress ta’ 
integrazzjoni mal-UE;

Or. en
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Emenda 58
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jinkoraġġixxi l-gvern Montenegrin 
biex ikollu kollaborazzjoni mill-qrib u 
djalogu regolari mal-NGOs, it-
trejdjunjins u ogranizzazzjonijiet oħra tas-
soċjetà ċivili; jilqa’ f’dan ir-rigward l-
istabbiliment ta’ Kunsill għal 
Kooperazzjoni bejn il-gvern Montenegrin 
u l-NGOs; jissottolinja l-importanza tat-
tisħiħ tal-qafas istituzzjonali għal 
kooperazzjoni bejn il-Gvern, l-NGOs, it-
trejdjunjins u organizzazzjonijiet oħra tas-
soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 59
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-progress fl-
implimentazzjoni tal-proċess ta’ riforma ta’
Bolonja u jappella għal aktar sforzi biex 
titjieb il-kwalità tal-edukazzjoni, kemm 
ġenerali kif ukoll dik professjonali, biex iż-
żgħażagħ jingħataw il-kapaċitajiet 
meħtieġa ħalli jikkompetu b’suċċess fis-
suq tax-xogħol; jisħaq fuq l-importanza tal-
edukazzjoni inklużiva, inklużi t-tfal minn 
gruppi vulnerabbli;

16. Jinnota l-progress fl-implimentazzjoni 
tal-proċess ta’ riforma ta’ Bolonja u 
jappella għal aktar sforzi biex titjieb il-
kwalità tal-edukazzjoni, kemm ġenerali kif 
ukoll dik professjonali, biex iż-żgħażagħ 
jingħataw il-kapaċitajiet meħtieġa ħalli 
jikkompetu b’suċċess fis-suq tax-xogħol; 
jisħaq fuq l-importanza ta’ politika dwar l-
edukazzjoni, il-familji u l-affarijiet soċjali
orjentata lejn l-inklużjoni, b’mod 
partikolari għat-tfal minn gruppi 
vulnerabbli;

Or. de
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Emenda 60
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-progress fl-
implimentazzjoni tal-proċess ta’ riforma ta’
Bolonja u jappella għal aktar sforzi biex 
titjieb il-kwalità tal-edukazzjoni, kemm 
ġenerali kif ukoll dik professjonali, biex iż-
żgħażagħ jingħataw il-kapaċitajiet 
meħtieġa ħalli jikkompetu b’suċċess fis-
suq tax-xogħol; jisħaq fuq l-importanza
tal-edukazzjoni inklużiva, inklużi t-tfal 
minn gruppi vulnerabbli;

16. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-progress fl-
implimentazzjoni tal-proċess ta’ riforma ta’ 
Bolonja u jappella għal aktar sforzi biex 
titjieb il-kwalità tal-edukazzjoni, kemm 
ġenerali kif ukoll dik professjonali, biex iż-
żgħażagħ jingħataw il-kapaċitajiet 
meħtieġa ħalli jikkompetu b’suċċess fis-
suq tax-xogħol; iħeġġeġ aktar 
implimentazzjoni effikaċi tal-Istrateġija 
għal edukazzjoni inklużiva, inklużi t-tfal 
minn gruppi vulnerabbli;

Or. en

Emenda 61
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 

17. Jirrikonoxxi l-passi li ttieħdu mill-
gvern Montenegrin biex tiġi żgurata l-
libertà tal-espressjoni permezz tal-
adozzjoni tal-Liġi dwar il-Midja 
Elettronika u l-Emendi għall-Kodiċi 
Kriminali iżda jitlob għal aktar passi biex 
jiġu garantiti l-indipendenza u l-
professjonalità tal-impriżi ta’ 
informazzjoni, inkluż it-tisħiħ tal-kapaċità 
u tal-indipendenza tax-xandir pubbliku; 
jistieden lill-awtoritajiet Montenegrini
biex ikomplu juru l-impenn tagħhom bil-
għan li jiġi żgurat li s-settur tal-midja
jopera mingħajr interferenza politika u li 
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pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

l-indipendenza ta’ korpi regolatorji tiġi 
garantita; jiġbed l-attenzjoni għall-multi 
sproporzjonati għall-malafama, li għadhom 
ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u jappella 
biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika dwar il-
malafama jkunu totalment allinjati mal-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

Or. en

Emenda 62
Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
għadhom ixekklu l-libertà u l-
indipendenza tax-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 
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Or. en

Emenda 63
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, 
u jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jappella biex il-
leġiżlazzjoni u l-prattika dwar il-malafama 
jkunu totalment allinjati mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-allegati 
każijiet ta’ intimidazzjoni u vjolenza fiżika 
kontra l-ġurnalisti għandhom ikunu 
totalment indagati u pproċessati kif xieraq; 
jenfasizza l-importanza tal-applikazzjoni 
ta’ standards professjonali għoljin u ta’
kodiċi deontoloġiku min-naħa tal-
ġurnalisti; 

Or. de

Emenda 64
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
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għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li 
każijiet rappurtati ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

Or. en

Emenda 65
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti 
għandhom ikunu totalment indagati u 
pproċessati kif xieraq; jenfasizza l-
importanza tal-applikazzjoni ta’ standards 
professjonali għoljin u ta’ kodiċi 
deontoloġiku min-naħa tal-ġurnalisti; 

17. Jappella għal aktar passi biex jiġu 
garantiti l-indipendenza u l-professjonalità 
tal-impriżi ta’ informazzjoni, inkluż it-
tisħiħ tal-kapaċità u tal-indipendenza tax-
xandir pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-
multi sproporzjonati għall-malafama, li 
għadhom ixekklu x-xogħol tal-ġurnalisti, u 
jappella biex il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
dwar il-malafama jkunu totalment allinjati 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-
allegati każijiet ta’ intimidazzjoni u 
vjolenza fiżika kontra l-ġurnalisti kif ukoll 
attivisti tas-soċjetà ċivili għandhom ikunu 
totalment indagati u pproċessati kif xieraq; 
jenfasizza l-importanza tal-applikazzjoni 
ta’ standards professjonali għoljin u ta’ 
kodiċi deontoloġiku min-naħa tal-
ġurnalisti; 

Or. en
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Emenda 66
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-riżultati tajbin 
tal-pajjiż fl-implimentazzjoni tar-riformi 
ekonomiċi użda jissottolinja l-fatt li l-kriżi 
finanzjarja żvelat dgħufijiet potenzjali fil-
mudel ekonomiku tiegħu u jenfasizza l-
urġenza ta’ bidliet strutturali ulterjuri; 
partikolarment, jappella għal aktar 
azzjonijiet għat-titjib ta’ regolamentazzjoni 
aħjar u aktar sempliċi tal-kuntest 
kummerċjali u speċjalment għall-
aġevolazzjoni tat-tħaddim tal-impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju;

18. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-riżultati tajbin 
tal-pajjiż fl-implimentazzjoni tar-riformi 
ekonomiċi iżda jissottolinja l-fatt li l-kriżi 
finanzjarja żvelat dgħufijiet potenzjali fil-
mudell ekonomiku tiegħu u jenfasizza l-
urġenza ta’ bidliet strutturali ulterjuri; 
partikolarment, jappella għal aktar 
azzjonijiet għat-titjib fil-monitoraġġ u l-
infurzar ta’ kuntratti ta’ privatizzazzjoni, 
li tiġi żgurata trasparenza fl-għoti ta’ 
għajnuna statali u li tiġi adottata
regolamentazzjoni aħjar u aktar sempliċi 
tal-kuntest kummerċjali u speċjalment 
għall-aġevolazzjoni tat-tħaddim tal-impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju;

Or. en

Emenda 67
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Josserva t-titjib fil-funzjonament tas-
suq tax-xogħol iżda jesprimi t-tħassib 
tiegħu dwar il-livell sinifikanti ta’ impjiegi 
informali; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-
suq tax-xogħol għadu kkaratterizzat minn 
qgħad strutturali u fl-istess ħin il-postijiet 
vakanti għal impjiegi kkwalifikati ħafna 
għadhom ma mtlewx, u dan juri 
korrispondenza ħażina bejn il-kapaċitajiet 
mitluba u fornuti;

19. Josserva t-titjib fil-funzjonament tas-
suq tax-xogħol iżda jesprimi t-tħassib 
tiegħu dwar il-livell sinifikanti ta’ impjiegi 
informali; iqis l-ekonomija informali 
bħala problema radikali li s-soluzjoni 
tagħha titlob strateġiji profondi li 
għandhom jinkludu l-aspetti kollha tas-
soċjetà; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-
suq tax-xogħol għadu kkaratterizzat minn 
qgħad strutturali u fl-istess ħin il-postijiet 
vakanti għal impjiegi kkwalifikati ħafna 
għadhom ma mtlewx, u dan juri 
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korrispondenza ħażina bejn il-kapaċitajiet 
mitluba u fornuti; jilqa’ l-adozzjoni tal-
Qafas ta’ Kwalifiki Nazzjonali li jkopri l-
prekundizzjonijiet legali biex tiġi 
rimedjata din il-korrispondenza ħażina, 
jinkoraġġixxi lill-gvern Montenegrin biex 
jimplimenta dan malajr;

Or. en

Emenda 68
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jenfasizza l-importanza li titjieb l-
infrastruttura tat-trasport u li tiġi żgurata l-
konnettività tas-sistema ta’ trasport ma’
dawk tal-pajjiżi ġirien, għall-iżvilupp tal-
Montenegro; jappella għal aktar żvilupp 
tas-sistemi ferrovjarji, li jirrappreżentaw 
alternattiva vijabbli u ekoloġika għat-toroq 
u jistgħu jieħdu parti sostanzjali tat-trasport 
ta’ merkanzija u ta’ passiġġieri;

20. Jenfasizza l-importanza li titjieb l-
infrastruttura tat-trasport u li tiġi żgurata l-
konnettività tas-sistema ta’ trasport ma’ 
dawk tal-pajjiżi ġirien, għall-iżvilupp tal-
Montenegro; jappella għal aktar żvilupp 
tas-sistemi ferrovjarji u l-immodernizzar 
ta’ dawk eżistenti, li jirrappreżentaw 
alternattiva vijabbli u ekoloġika għat-toroq 
u jistgħu jieħdu parti sostanzjali tat-trasport 
ta’ merkanzija u ta’ passiġġieri;

Or. en

Emenda 69
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20 a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Jissottolinja li l-Montenegro rratifika 
it-tmien konvenzjonijiet fundamentali 
dwar id-drittijiet tax-xogħol tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) u l-Karta Soċjali Ewropea; 
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jissottolinja li għalkemm id-drittijiet bażiċi 
tax-xogħol u t-trejdjunjin huma previsti 
fil-Kodiċi tax-Xogħol, xorta għad hemm 
xi restrizzjonijiet; iħeġġeġ il-Montenegro 
biex ikompli jsaħħaħ id-drittijiet tax-
xogħol u t-trejdjunjin; josserva r-rwol 
importanti tad-djalogu soċjali u 
jinkoraġġixxi l-gvern Montenegrin biex 
iżid l-ambizzjoni tiegħu u jkompli jsaħħaħ 
il-Kunsill Soċjali; jissottolinja l-
importanza li jitjiebu t-trasparenza u l-
effikaċja tal-Kunsill Soċjali;

Or. en

Emenda 70
Jelko Kacin

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-
Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 
bħala stat ekoloġiku; josserva r-rwol 
sinifikanti li t-turiżmu żvolġa fl-ekonomija 
u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 
għall-iżvilupp tal-pajjiż; josserva, iżda, ir-
riskji għall-ambjent li jirriżultaw mit-
turiżmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 
ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-
implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ambjenti u leġiżlazzjoni sussidjarja 
pendenti; jiġbed attenzjoni partikolari 
għall-bżonn ta’ ġestjoni effikaċi tal-iskart, 
partikolarment fuq livell lokali, biex jiġi 
garantit ir-rimi mingħajr periklu; jilqa’
b’sodisfazzjon il-miżuri għall-iżvilupp ta’
ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju 
permezz tal-iżvilupp tal-potenzjal 
idroelettriku enormi tal-pajjiż, li se jkun 
riżorsa konsiderevoli għall-esportazzjoni u 
fattur li se jattira fil-pajjiż valuti barranin 
ladarba jinbena l-interkonnettur mal-Italja;

21. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-
Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 
bħala stat ekoloġiku; josserva r-rwol 
sinifikanti li t-turiżmu żvolġa fl-ekonomija 
u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 
għall-iżvilupp tal-pajjiż; josserva, iżda, ir-
riskji għall-ambjent li jirriżultaw mit-
turiżmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 
ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-
implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ambjenti u leġiżlazzjoni sussidjarja 
pendenti; jeħtieġ aktar sforzi għall-
prevenzjoni mill-qerda possibbli tal-kosta 
tal-Baħar Adrijatiku; jiġbed attenzjoni 
partikolari għall-bżonn ta’ ġestjoni effikaċi 
tal-iskart, partikolarment fuq livell lokali, 
biex jiġi garantit ir-rimi mingħajr periklu; 
jilqa’ b’sodisfazzjon il-miżuri għall-
iżvilupp ta’ ekonomija b’konsum baxx ta’ 
karbonju permezz tal-iżvilupp tal-potenzjal 
idroelettriku enormi tal-pajjiż, li se jkun 
riżorsa konsiderevoli għall-esportazzjoni u 
fattur li se jattira fil-pajjiż valuti barranin 
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ladarba jinbena l-interkonnettur mal-Italja;

Or. en

Emenda 71
Maria Eleni Koppa

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-
Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 
bħala stat ekoloġiku; josserva r-rwol 
sinifikanti li t-turiżmu żvolġa fl-ekonomija 
u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 
għall-iżvilupp tal-pajjiż; josserva, iżda, ir-
riskji għall-ambjent li jirriżultaw mit-
turiżmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 
ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-
implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ambjenti u leġiżlazzjoni sussidjarja 
pendenti; jiġbed attenzjoni partikolari 
għall-bżonn ta’ ġestjoni effikaċi tal-iskart, 
partikolarment fuq livell lokali, biex jiġi 
garantit ir-rimi mingħajr periklu; jilqa’
b’sodisfazzjon il-miżuri għall-iżvilupp ta’
ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju 
permezz tal-iżvilupp tal-potenzjal 
idroelettriku enormi tal-pajjiż, li se jkun
riżorsa konsiderevoli għall-esportazzjoni u 
fattur li se jattira fil-pajjiż valuti barranin 
ladarba jinbena l-interkonnettur mal-
Italja;

21. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-
Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 
bħala stat ekoloġiku; josserva r-rwol 
sinifikanti li t-turiżmu żvolġa fl-ekonomija 
u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 
għall-iżvilupp tal-pajjiż; josserva, iżda, ir-
riskji għall-ambjent li jirriżultaw mit-
turiżmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 
ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-
implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ambjenti u leġiżlazzjoni sussidjarja 
pendenti; jiġbed attenzjoni partikolari 
għall-bżonn ta’ ġestjoni effikaċi tal-iskart, 
partikolarment fuq livell lokali, biex jiġi 
garantit ir-rimi mingħajr periklu; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-miżuri għall-iżvilupp ta’ 
ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju 
permezz tal-iżvilupp tal-potenzjal 
idroelettriku enormi u enerġija 
rinnovabbli oħra, li se jikkontribwixxu 
biex ikopru l-ħtiġijiet domestiċi u 
saħansitra jkunu riżorsa għall-
esportazzjoni u fattur li se jattira fil-pajjiż 
valuti barranin; iwissi, madankollu, li digi 
fuq skala kbira ta’ spiss ikollhom impatti 
negattivi kbar fuq l-ambjent u jitlob stima 
ambjentali adatta qabel l-approvazzjoni 
tagħhom, f’konformità mal-acquis tal-
UE;

Or. en
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Emenda 72
Zoran Thaler

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-
Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 
bħala stat ekoloġiku; josserva r-rwol 
sinifikanti li t-turiżmu żvolġa fl-ekonomija 
u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 
għall-iżvilupp tal-pajjiż; josserva, iżda, ir-
riskji għall-ambjent li jirriżultaw mit-
turiżmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 
ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-
implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni
dwar l-ambjenti u leġiżlazzjoni sussidjarja 
pendenti; jiġbed attenzjoni partikolari 
għall-bżonn ta’ ġestjoni effikaċi tal-iskart, 
partikolarment fuq livell lokali, biex jiġi 
garantit ir-rimi mingħajr periklu; jilqa’
b’sodisfazzjon il-miżuri għall-iżvilupp ta’
ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju 
permezz tal-iżvilupp tal-potenzjal 
idroelettriku enormi tal-pajjiż, li se jkun 
riżorsa konsiderevoli għall-esportazzjoni u 
fattur li se jattira fil-pajjiż valuti barranin 
ladarba jinbena l-interkonnettur mal-
Italja;

21. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-
Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 
bħala stat ekoloġiku; josserva r-rwol 
sinifikanti li t-turiżmu żvolġa fl-ekonomija 
u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 
għall-iżvilupp tal-pajjiż; josserva, iżda, ir-
riskji għall-ambjent li jirriżultaw mit-
turiżmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 
ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-
implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ambjenti u leġiżlazzjoni sussidjarja 
pendenti; jiġbed attenzjoni partikolari 
għall-bżonn ta’ ġestjoni effikaċi tal-iskart, 
partikolarment fuq livell lokali, biex jiġi 
garantit ir-rimi mingħajr periklu; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-miżuri għall-iżvilupp ta’ 
ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju 
permezz tal-iżvilupp tal-potenzjal enormi 
tal-enerġija rinnovabbli tal-pajjiż;

Or. en

Emenda 73
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet
Montenegrini, l-aktar il-Ministeru tal-
Ekonomija, biex ipoġġu  fuq is-sit 
elettroniku b’mod pubbliku l-ftehim dwar 
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il-kejbil tal-enerġija li għadu qed isir bejn 
il-Montenegro u l-Italja; jinnota l-ilment 
ġudizzjali mressaq fl-Italja minn xi 
muniċipalitajiet u NGOs dwar dan il-
proġett u jitlob biex il-konsegwenzi kollha 
tal-ftehim, inkluż l-impatt ambjentali, jiġu 
pubbliċizzati;

Or. en

Emenda 74
Göran Färm

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifaħħar lill-Montenegro għar-
relazzjonijiet tajbin li għandu mal-pajjiżi 
ġirien u għar-rwol stabilizzanti globali 
tiegħu fir-reġjun; josserva li l-pajjiż huwa 
membru attiv tal-maġġoranza tal-
organizzazzjonijiet reġjonali u kkonkluda 
sensiela ta’ ftehimiet fl-ambitu ġudizzjarju 
u tal-pulizija mal-pajjiżi ġirien; jilqa’
b’sodisfazzjon il-ftehimiet ta’ riammissjoni 
ratifikati reċentement mal-Kroazja u mas-
Serbja kif ukoll il-ftehim dwar l-
estradizzjoni konkluż reċentement mas-
Serbja; jistieden lill-pajjiż isolvi malajr il-
kwistjoni dwar il-fruntiera mal-Kroazja 
permezz ta’ medjazzjoni tal-Qorti 
Internazzjonali tal-Ġustizzja; 

22. Jinnota b’sodisfazzjon li l-Montenegro 
huwa impenjat bis-sħiħ favur il-
kooperazzjoni reġjonali u huwa sieħeb 
reġjonali kostruttiv; ifaħħar lill-
Montenegro għar-relazzjonijiet tajbin li 
għandu mal-pajjiżi ġirien u għar-rwol 
stabilizzanti globali tiegħu fir-reġjun; 
josserva li l-pajjiż huwa membru attiv tal-
maġġoranza tal-organizzazzjonijiet 
reġjonali u kkonkluda sensiela ta’ ftehimiet 
fl-ambitu ġudizzjarju u tal-pulizija mal-
pajjiżi ġirien; jinkoraġġixxi l-Montenegro 
biex ikompli l-involviment kostruttiv 
tiegħu fil-kooperazzjoni reġjonali u biex 
isaħħaħ relazzjonijiet bilaterali mal-pajjiżi 
ġirien; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ftehimiet ta’ 
riammissjoni ratifikati reċentement mal-
Kroazja u mas-Serbja kif ukoll il-ftehim 
dwar l-estradizzjoni konkluż reċentement 
mas-Serbja; jistieden lill-pajjiż isolvi 
malajr il-kwistjoni dwar il-fruntiera mal-
Kroazja permezz ta’ medjazzjoni tal-Qorti 
Internazzjonali tal-Ġustizzja; 

Or. en
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Emenda 75
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifaħħar lill-Montenegro għar-
relazzjonijiet tajbin li għandu mal-pajjiżi 
ġirien u għar-rwol stabilizzanti globali 
tiegħu fir-reġjun; josserva li l-pajjiż huwa 
membru attiv tal-maġġoranza tal-
organizzazzjonijiet reġjonali u kkonkluda 
sensiela ta’ ftehimiet fl-ambitu ġudizzjarju 
u tal-pulizija mal-pajjiżi ġirien; jilqa’
b’sodisfazzjon il-ftehimiet ta’ riammissjoni 
ratifikati reċentement mal-Kroazja u mas-
Serbja kif ukoll il-ftehim dwar l-
estradizzjoni konkluż reċentement mas-
Serbja; jistieden lill-pajjiż isolvi malajr il-
kwistjoni dwar il-fruntiera mal-Kroazja 
permezz ta’ medjazzjoni tal-Qorti 
Internazzjonali tal-Ġustizzja; 

22. Ifaħħar lill-Montenegro għar-
relazzjonijiet tajbin li għandu mal-pajjiżi 
ġirien u għar-rwol stabilizzanti globali 
tiegħu fir-reġjun; josserva li l-pajjiż huwa 
membru attiv tal-maġġoranza tal-
organizzazzjonijiet reġjonali u kkonkluda 
sensiela ta’ ftehimiet fl-ambitu ġudizzjarju 
u tal-pulizija mal-pajjiżi ġirien; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-ftehimiet ta’ riammissjoni 
ratifikati reċentement mal-Kroazja u mas-
Serbja kif ukoll il-ftehim dwar l-
estradizzjoni konkluż reċentement mas-
Serbja u l-Kroazja; jistieden lill-pajjiż 
isolvi malajr il-kwistjoni dwar il-fruntiera 
mal-Kroazja permezz ta’ medjazzjoni tal-
Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja; 

Or. en

Emenda 76
Ivo Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifaħħar lill-Montenegro għar-
relazzjonijiet tajbin li għandu mal-pajjiżi 
ġirien u għar-rwol stabilizzanti globali 
tiegħu fir-reġjun; josserva li l-pajjiż huwa 
membru attiv tal-maġġoranza tal-
organizzazzjonijiet reġjonali u kkonkluda 
sensiela ta’ ftehimiet fl-ambitu ġudizzjarju 
u tal-pulizija mal-pajjiżi ġirien; jilqa’
b’sodisfazzjon il-ftehimiet ta’ riammissjoni 
ratifikati reċentement mal-Kroazja u mas-
Serbja kif ukoll il-ftehim dwar l-

22. Ifaħħar lill-Montenegro għar-
relazzjonijiet tajbin li għandu mal-pajjiżi 
ġirien u għar-rwol stabilizzanti globali 
tiegħu fir-reġjun; josserva li l-pajjiż huwa 
membru attiv tal-maġġoranza tal-
organizzazzjonijiet reġjonali u kkonkluda 
sensiela ta’ ftehimiet fl-ambitu ġudizzjarju 
u tal-pulizija mal-pajjiżi ġirien; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-ftehimiet ta’ riammissjoni 
ratifikati reċentement mal-Kroazja u mas-
Serbja kif ukoll il-ftehim dwar l-
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estradizzjoni konkluż reċentement mas-
Serbja; jistieden lill-pajjiż isolvi malajr il-
kwistjoni dwar il-fruntiera mal-Kroazja 
permezz ta’ medjazzjoni tal-Qorti 
Internazzjonali tal-Ġustizzja; 

estradizzjoni konkluż reċentement mas-
Serbja; jistieden lill-pajjiż isolvi malajr il-
kwistjoni dwar il-fruntiera mal-Kroazja 
permezz tal-Qorti Internazzjonali tal-
Ġustizzja; 

Or. en


