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Premessa M 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

M. billi din il-konverāenza organizzattiva 
tista’ tinkiseb biss billi jiāi stabbilit status 
politiku, legali u fiskali komuni għall-
partiti politiëi Ewropej, għalkemm dan 
m'għandu jinvolvi ebda standardizzazzjoni 
tal-organizzazzjoni tal-partiti politiëi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet tagħhom, li 
għandhom il-kompetenza esklussiva 
għalihom il-partiti politiëi Ewropej u l-
fondazzjonijiet innifishom, 

M. billi din il-konverāenza organizzattiva 
tista’ tinkiseb biss billi jiāu stabbiliti 
koerenza politika u status legali u fiskali 
komuni għall-partiti politiëi Ewropej, 
għalkemm dan m'għandu jinvolvi ebda 
standardizzazzjoni tal-organizzazzjoni tal-
partiti politiëi Ewropej u l-fondazzjonijiet 
tagħhom, li għandhom il-kompetenza 
esklussiva għalihom il-partiti politiëi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet innifishom, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li t-Trattat ta’ Lisbona 
jipprovdi għal dan ir-rwol tal-partiti politiëi 
u l-fondazzjonijiet tagħhom bil-għan li 
tinħoloq polis Ewropea, spazju politiku 

fil-livell tal-UE, u demokrazija Ewropea li 
l-Inizjattiva taë-êittadini Ewropej hija 
element konsituttiv prinëipali tagħha; 

2. Jenfasizza li t-Trattat ta’ Lisbona 
jipprovdi għal dan ir-rwol tal-partiti politiëi 
u l-fondazzjonijiet tagħhom bil-għan li 
tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea, li l-
Inizjattiva taë-êittadini Ewropej hija 
element konsituttiv prinëipali tagħha; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jinnota li l-partiti politiëi Ewropej, kif 

huma attwalment, mhumiex f’poŜizzjoni li 

jkollhom dan ir-rwol bis-sħiħ għax huma 

biss organizzazzjonijiet li jiābru taħthom 

lill-partiti nazzjonali u m’għandhomx 

kuntatt dirett mal-elettorat fl-Istati 

Membri; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\862790MT.doc  PE459.760v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 
30.3.2011 A7-0062/6 

Emenda  6 

Fiorello Provera 

f'isem il-Grupp EFD 
 
Rapport A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiëi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament 
tagħhom 
2010/2201(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jinsab konvint li status legali awtentiku 
għall-partiti politiëi Ewropej u personalità 
āuridika tagħhom stess, ibbaŜati 
direttament fuq il-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea, se jagħmluha possibbli li l-partiti 
politiëi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiëi 
tagħhom jaāixxu bħala aāenti 
rappreŜentattivi tal-interess pubbliku 

Ewropew; 

8. Jinsab konvint li status legali awtentiku 
għall-partiti politiëi Ewropej u personalità 
āuridika tagħhom stess, ibbaŜati 
direttament fuq il-liāi tal-Unjoni Ewropea, 
se jippermettu lill-partiti politiëi Ewropej u 
l-fondazzjonijiet politiëi tagħhom 
jirrappreŜentaw aħjar ië-ëittadini 

Ewropej; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

10. Jenfasizza l-isfidi importanti f'termini 

tal-kapaëità organizzattiva li l-partiti 

politiëi Ewropej se jkollhom iħabbtu 

wiëëhom magħhom fid-dawl tar-riformi li 

jistgħu jsiru lis-sistema elettorali Ewropea 

(il-ħolqien ta' kostitwenza addizzjonali, l-

istabbiliment ta' listi transnazzjonali); 

imħassar 
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