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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Va. billi r-Rapport Speëjali ppreŜentat lill-

Parlament kien ir-riŜultat ta' inkjesta fuq 

inizjattiva proprja komprensiva li 

tikkonëerna l-obbligi tal-Frontex fir-

rigward tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u fl-

aħħar mill-aħħar kien motivat 

prinëipalment mir-rispons xejn 

sodisfaëenti tal-aāenzija għar-

rakkomandazzjonijiet speëifiëi tal-

Ombudsman b'rabta mar-rimedju għall-

assenza ta' mekkaniŜmu ta' appell għal 

persuni li jfittxu asil; 

Or. en 



 

AM\1045260MT.doc  PE545.681v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.1.2015 A8-0058/2 

Emenda  2 

Julia Reda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013 

2014/2159(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jinnota li maāāoranza kbira ta' inkjesti 

li tmexxew mill-Ombudsman tul l-aħħar 

sena (64.3 %) kienu jikkonëernaw lill-

Kummissjoni Ewropea; jirrikonoxxi l-fatt 

li l-Kummissjoni hija l-istituzzjoni li d-

deëiŜjonijiet tagħha x'aktarx jolqtu b'mod 

dirett lië-ëittadini u l-organizzazzjonijiet u 

n-negozji tas-soëjetà ëivili; jifhem li l-

Kummissjoni, għaldaqstant, hija l-oāāett 

ewlieni tal-iskrutinju pubbliku; jinnota, bi 

tħassib, madankollu, li l-proporzjoni ta' 

lmenti li jirrigwardaw lill-Kummissjoni 

Ŝdied meta mqabbel mal-2012, meta kien 

ta' 52.7%; iħeāāeā lill-Ombudsman 

teŜamina r-raāunijiet għal din iŜ-Ŝieda 

sabiex tgħin fit-titjib tal-amministrazzjoni 

tal-Kummissjoni u, għaldaqstant, il-

kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-UE b'mod 

āenerali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu 

azzjoni rapida biex ittejjeb il-prestazzjoni 

tagħha bil-għan li tnaqqas in-numru ta' 

ilmenti kontriha; 

11. Jinnota li maāāoranza kbira ta' inkjesti 

li tmexxew mill-Ombudsman tul l-aħħar 

sena (64.3 %) kienu jikkonëernaw lill-

Kummissjoni Ewropea; jirrikonoxxi l-fatt 

li l-Kummissjoni hija l-istituzzjoni li d-

deëiŜjonijiet tagħha x'aktarx jolqtu b'mod 

dirett lië-ëittadini u l-organizzazzjonijiet u 

n-negozji tas-soëjetà ëivili; jifhem li l-

Kummissjoni, għaldaqstant, hija l-oāāett 

ewlieni tal-iskrutinju pubbliku; jinnota, bi 

tħassib, madankollu, li l-proporzjoni ta' 

lmenti li jirrigwardaw lill-Kummissjoni 

Ŝdied meta mqabbel mal-2012, meta kien 

ta' 52.7%; iħeāāeā lill-Ombudsman 

teŜamina r-raāunijiet għal din iŜ-Ŝieda 

sabiex tgħin fit-titjib tal-amministrazzjoni 

tal-Kummissjoni u, għaldaqstant, il-

kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-UE b'mod 

āenerali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu 

azzjoni rapida biex ittejjeb il-prestazzjoni 

tagħha bil-għan li tnaqqas in-numru ta' 

ilmenti kontriha; iqis li l-involviment tal-

Kummissjoni f'entitajiet opaki bħat-

Trojka ma jiffavorixxix il-promozzjoni 

tat-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont fi 

ħdan l-Unjoni, u lanqas jirrispetta l-

prinëipju tas-sussidjarjetà; 

Or. en 
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20. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

tiegħu huwa membru sħiħ taŜ-Ŝewā 

netwerks imsemmija hawn fuq; jinnota li 

fl-2013 l-Uffiëëju tal-Ombudsman irrefera 

51 ilment lill-Kumitat; 

20. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

tiegħu huwa membru sħiħ taŜ-Ŝewā 

netwerks imsemmija hawn fuq; jinnota li 

fl-2013 l-Uffiëëju tal-Ombudsman irrefera 

51 ilment lill-Kumitat; iqis li minħabba l-

ħidma parallela u xi kultant 

kumplimentari li jagħmel il-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet biex jiŜgura li l-

leāiŜlazzjoni tal-UE tiāi implimentata kif 

xieraq f'kull livell tal-amministrazzjoni, 

aktar riŜorsi għandhom jiāu ddedikati 

għal dan il-kumitat, b'mod analogu għal 

dawk tal-Ombudsman Ewropew; 

Or. en 

 

 

 


