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Emenda 1
Diana Wallis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 6 a (ġdida) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tad-9 ta' Lulju 2008 dwar ir-rwol tal-
imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja 
Ewropea,

Or.en

Emenda 2
Diana Wallis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jinnota li permezz tal-proġett 'EU Pilot', 
il-Kummissjoni għandha l-għan li żżid ''l-
impenn, il-kooperazzjoni u s-sħubija bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri''* u,
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
amministrazzjonijiet nazzjonali, qed tqis 
kif għandha tiġi trattata l-applikazzjoni tal-
liġi tal-Unjoni Ewropea; iqis li dan 
għalhekk jikkostitwixxi forma ta' 
kooperazzjoni intergovernattiva li 
tissostitwixxi l-obbligu tal-Kummissjoni, 
stipulat fl-Artikolu 17 TUE, li ''tissorvelja 
l-applikazzjoni tat-Trattati kif ukoll tal-
miżuri adottati mill-Istituzzjonijiet skond 
dawn it-Trattati'';

2. Jinnota li permezz tal-proġett 'EU Pilot', 
il-Kummissjoni għandha l-għan li żżid ''l-
impenn, il-kooperazzjoni u s-sħubija bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri''1 u, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
amministrazzjonijiet nazzjonali, qed tqis 
kif għandha tiġi trattata l-applikazzjoni tal-
liġi tal-Unjoni Ewropea; iqis li din l-
inizjattiva hija reazzjoni għall-ħtieġa l-
ġdida ta' kooperazzjoni fost l-
Istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea 
fl-interess ta' Unjoni li taħdem sew u li 
tkun iffukata fuq iċ-ċittadin wara l-
adozzjoni tat-Trattat ta' Lisbona;

Or.en

                                               
1 Rapport ta' Evalwazzjoni dwar il-proġett 'EU Pilot', p. 2.
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Emenda 3
Diana Wallis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinnota li minn banda, jingħad li ċ-
ċittadini għandhom rwol essenzjali fl-
iżgurar ta' konformità mal-liġi tal-UE fil-
post*, filwaqt li mill-banda l-oħra, fl-EU 
Pilot, qed jiġu saħansitra esklużi 
ulterjorment minn kwalunkwe proċedura 
sussegwenti; iqis li dan mhuwiex konformi 
mad-dikjarazzjonijiet solenni tat-Trattati
li ''d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun 
qrib iċ-ċittadin'' (Artikolu 1 TUE), li ''l-
istituzzjonijiet [...] tal-Unjoni [...] 
għandhom iwettqu x-xogħol tagħhom 
b'mod kemm jista' jkun miftuħ'' (Artikolu 
15 TFUE) u li ''Fl-attivitajiet kollha tagħha, 
l-Unjoni għandha tirrispetta l-prinċipju tal-
ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha, li 
għandhom jingħataw attenzjoni ndaqs mill-
istituzzjonijiet [tagħha]'' (Artikolu 9 TUE);

3. Jinnota li minn banda, jingħad li ċ-
ċittadini għandhom rwol essenzjali fl-
iżgurar ta' konformità mal-liġi tal-UE fil-
post1, filwaqt li mill-banda l-oħra, fl-EU 
Pilot, jistgħu jiġu esklużi ulterjorment 
minn kwalunkwe proċedura sussegwenti; 
iqis li dan l-eżitu għandu jiġi evitat billi l-
Pilot jiġi ttrattat bħala alternattiva tat-tip 
'medjazzjoni' fejn iċ-ċittadini jiġu involuti 
u integrati għalkollox bħala kwerelanti 
inizjali; iqis li dan jirrifletti aħjar l-
għanijiet tat-Trattati li ''d-deċiżjonijiet 
jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin'' 
(Artikolu 1 TUE), li ''l-istituzzjonijiet [...] 
tal-Unjoni [...] għandhom iwettqu x-xogħol 
tagħhom b'mod kemm jista' jkun miftuħ'' 
(Artikolu 15 TFUE) u li ''Fl-attivitajiet 
kollha tagħha, l-Unjoni għandha tirrispetta 
l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini 
tagħha, li għandhom jingħataw attenzjoni 
ndaqs mill-istituzzjonijiet [tagħha]'' 
(Artikolu 9 TUE);

Or.en

Emenda 4
Eva Lichtenberger

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3 a. Jinnota li sabiex l-EU Pilot isir 
operattiv, il-Kummissjoni ħolqot "bażi ta' 

                                               
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2002, p. 5: 'il-Kummissjoni rrikonoxxiet regolarment ir-rwol vitali tal-
kwerelant fl-identifikazzjoni ta' ksur tal-liġi Komunitarja'
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data kunfidenzjali fuq l-internet"1 għall-
komunikazzjoni bejn is-servizzi tal-
Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, xi ħaġa li turi li ċ-ċittadini 
tabilħaqq huma esklużi mill-
komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri. jistieden lill-Kummissjoni 
tagħti lill-Parlament aċċess reali għal dik 
il-bażi ta' data biex ikun jista' jwettaq ir-
rwol ta' skrutinju tiegħu fuq it-twettiq 
mill-Kummissjoni tar-rwol tagħha bħala 
gwardjan tat-Trattati;

Or.en

Emenda 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3 a. Jenfasizza li r-rwol attiv taċ-ċittadini 
tal-Unjoni Ewropea huwa ddikjarat 
b'mod ċar fit-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari b'referenza 
għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej; 
iqis li l-possibilità għaċ-ċittadini li 
jistabbilixxu l-aġenda leġiżlattiva hija 
marbuta wkoll b'mod dirett mar-rwol reali 
u essenzjali tagħhom fl-iżgurar tal-
applikazzjoni korretta tad-dritt tal-Unjoni 
Ewropea u l-konformità miegħu u t-
trasparenza u ċ-ċertezza tal-proċeduri 
relatati;

Or.en

                                                                                                                                                  
1 Rapport mill-Kummissjoni "Rapport ta' Valutazzjoni tal-EU Pilot" COM(2010) 0070, p.2
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Emenda 6
Eva Lichtenberger

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4 a. Jixtieq li jiżgura li l-Kummissjoni 
tkompli tipproduċi data dettaljata dwar it-
tipi kollha ta' ksur, u li din id-data tkun 
disponibbli liberament kollha kemm hi 
għall-Parlament biex ikun jista' jwettaq 
ir-rwol tiegħu ta' skrutinju fuq it-twettiq 
mill-Kummissjoni tar-rwol tagħha bħala 
gwardjan tat-Trattati; il-ġbir u l-
kategorizzazzjoni ta' din id-data 
għandhom ikunu konsistenti mar-rapporti 
annwali preċedenti biex il-Parlament jiġi 
megħjun jagħmel valutazzjonijiet 
sinifikanti tal-progress li jkun qiegħed isir 
mill-Kummissjoni, irrispettivament minn 
jekk il-ksur ikunx ġie proċessat permezz 
tal-EU Pilot jew il-proċedura ta' ksur 
oriġinali;

Or.en

Emenda 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4 a. Jinnota li d-dewmien fl-applikazzjoni 
u fit-traspożizzjoni korretta tad-dritt tal-
Unjoni Ewropea jaffettwa direttament il-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini u t-tgawdija 
tad-drittijiet tagħhom; jenfasizza l-ispejjeż 
għoljin li ġejjin min-nuqqas ta' 
konformità u n-nuqqas ta' applikazzjoni 
tad-dritt tal-UE u n-nuqqas konsegwenti 
ta' fiduċja fl-Istituzzjonijiet Ewropej;

Or.en
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Emenda 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5 a. Ifakkar li l-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali dan l-aħħar nieda Grupp ta' 
Ħidma dwar id-dritt amministrattiv tal-
UE bl-għan li jeżamina jekk il-
kodifikazzjoni tad-dritt amministrattiv tal-
UE hijiex possibbli u x'jinvolvi proġett 
bħal dan fil-prattika; iqis li r-riżultati ta' 
dan il-Grupp ta' Ħidma għandhom 
jitqiesu meta jiġi diskuss kodiċi 
amministrattiv Ewropew;

Or.en

Emenda 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6 a. Ifakkar li l-Kummissjoni għandha 
rwol primarju bħala l-gwardjan tat-
Trattati fl-iżgurar tal-applikazzjoni 
korretta u f'waqtha tad-dritt tal-Unjoni 
Ewropea mill-Istati Membri; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tuża l-kompetenzi kollha 
mogħtija lilha mit-Trattati, speċjalment 
id-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Artikolu 
260 TFUE dwar in-nuqqas ta' notifika 
mill-Istati Membri tal-miżuri ta' 
traspożizzjoni tad-direttivi;

Or.en
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Emenda 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8 a. Jinnota b'interess partikolari l-
impenn tal-Kummissjoni li tipprovdi 
sistematikament valutazzjoni tat-tweġiba 
għal ilment mogħtija minn Stat Membru; 
jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
valutazzjoni bħal din bl-akbar attenzjoni u 
wara analiżi mingħajr dewmien tad-
dossier; jitlob li jiġi ċċarat ir-rwol tal-
kwerelant fil-proċess ta' valutazzjoni;

Or.en

Emenda 11
Sebastian Valentin Bodu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11 a (ġdid) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11 a. Huwa tal-opinjoni li meta l-
Kummissjoni tibda proċedura ta' ksur 
kontra Stat Membru, għandha toħroġ 
ukoll Komunikazzjoni li l-att li kiser il-
leġiżlazzjoni tal-UE jista' jiġi kkontestat 
miċ-ċittadini affettwati tal-Istat Membru 
rispettiv fil-qrati nazzjonali tagħhom;

Or.en

Emenda 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11 a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11 a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 
ta' Ġunju 2010 dwar it-Taħriġ 
Ġudizzjarju fi kwistjonijiet ċivili u 
kummerċjali; iqis li huwa ta' importanza 
fundamentali li t-taħriġ ġudizzjarju 
jittejjeb anke fil-prospettiva tal-Pjan ta' 
Azzjoni li jimplimenta l-Programm ta' 
Stokkolma;

Or.en
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