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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Pa. billi fl-2013 l-Ombudsman irëieviet 

bosta ilmenti relatati maʼ kunflitti taʼ 

interessi jew mal-prattika tar-‘revolving 

door’ bil-moviment taʼ karigi għolja bejn 

setturi pubbliëi u privati relatati mill-qrib; 

billi l-amministrazzjoni tal-UE trid turi l-

ikbar importanza lill-imāiba etika 

eŜemplari; billi l-Ombudsman, 

għaldaqstant, ippubblikat sett ta' prinëipji 

u standards etiëi tas-servizz pubbliku; billi 

bosta NGOs isostnu li l-Kummissjoni ma 

tiāāestixxix bʼmod adegwat il-prattiki 

tar-‘revolving door’ li huma kkunsidrati 

taʼ natura sistematika; 
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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. Jiddispjaëih li maāāoranza kbira ta' 
inkjesti li tmexxew mill-Ombudsman tul l-
aħħar sena (64.3 %) kienu jikkonëernaw 
lill-Kummissjoni Ewropea; jikkritika li l-
Kummissjoni Ewropea aāixxiet u għadha 

taāixxi bʼmod mhux trasparenti, 

notevolment fir-rigward taʼ deëiŜjonijiet 

taʼ importanza kbira dwar politiki ta' 

awsterità li jaffettwaw bʼmod ëar il-

kundizzjonijiet tal-għajxien taʼ ëittadini 

u residenti Ewropej; 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; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Jinnota li l-Uffiëëju tal-Ombudsman 
bagħat Rapport Speëjali wieħed lill-
Parlament dwar l-assenza ta' mekkaniŜmu 
fl-aāenzija Frontex għall-āestjoni tal-
ilmenti b'rabta ma' ksur tad-drittijiet 
fundamentali li jirriŜulta mill-ħidma tal-
aāenzija; jinsab kunfidenti li dan ir-
Rapport Speëjali se jkun is-suāāett ta' 
rapport li se jitfassal mill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tiegħu f'kooperazzjoni mal-
Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja 
u l-Intern tiegħu; 

18. Jiddispjaëih dwar il-fatt li l-Uffiëëju 
tal-Ombudsman āie sfurzat jibgħat 
Rapport Speëjali wieħed lill-Parlament, 
wara r-rifjut tal-aāenzija Frontex biex 

tintroduëi mekkaniŜmu fl-aāenzija Frontex 
għall-āestjoni tal-ilmenti b'rabta ma' ksur 
tad-drittijiet fundamentali li jirriŜulta mill-
ħidma tal-aāenzija taʼ l-għeluq tal-

fruntieri esterni tal-UE, li jirrappreŜenta 

ksur ëar mill-aāenzija Frontex tad-

drittijiet taʼ eluf taʼ persuni migranti u 

taʼ dawk li jfittxu l-asil; jinnota li l-
Ombudsman għadu kif fetaħ 

investigazzjoni dwar l-ammont massiv taʼ 

titjiriet taʼ deportazzjonijiet sfurzati li 

torganizza l-Frontex bʼkollaborazzjoni 

maʼ Stati Membri oħra u li affettwat 

iktar minn 10,800 ruħ deportati mis-

sena 2006; jinsab kunfidenti li dan ir-
Rapport Speëjali se jkun is-suāāett ta' 
rapport li se jitfassal mill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tiegħu f'kooperazzjoni mal-
Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja 
u l-Intern tiegħu; 
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19. Iħeāāeā lill-Ombudsman 
japprofondixxi r-relazzjonijiet u l-
kooperazzjoni tiegħu mad-diversi 
netwerks, b'mod partikolari n-Netwerk 
Ewropew tal-Ombudsmen kif ukoll il-qafas 
tal-UE skont il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'DiŜabilità; ifakkar fit-talba tal-
Parlament li saret fir-Rapport Annwali tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet għas-sena 
2012 għat-twaqqif, min-naħa tal-
Parlament, ta' netwerk li jkun iħaddan fih 
il-kumitati għall-petizzjonijiet fl-Istati 
Membri, li jista' jkun supplimentari għan-
Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen; 

19. Iħeāāeā lill-Ombudsman 
japprofondixxi r-relazzjonijiet u l-
kooperazzjoni tiegħu mad-diversi 
netwerks, b'mod partikolari n-Netwerk 
Ewropew tal-Ombudsmen kif ukoll il-qafas 
tal-UE skont il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'DiŜabilità; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-possibilità li joħorāu mix-

xena l-ombudsmen reājonali taħt l-iskuŜa 

taʼ tnaqqis taʼ spejjeŜ kif āie mħabbar 

pereŜempju mill-Gvern taʼ Spanja; iwissi 

li t-tneħħija taʼ dawn l-ombudsmen 

jistaʼ jnaqqas bʼmod sinifikanti l-

possibbiltajiet li ħafna ëittadini Ewropej 

jipproteāu d-drittijiet tagħhom bʼmod 

effettiv; ifakkar fit-talba tal-Parlament li 
saret fir-Rapport Annwali tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet għas-sena 2012 għat-
twaqqif, min-naħa tal-Parlament, ta' 
netwerk li jkun iħaddan fih il-kumitati 
għall-petizzjonijiet fl-Istati Membri, li jista' 
jkun supplimentari għan-Netwerk 
Ewropew tal-Ombudsmen; 
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24. Jilqa' għadd ta' investigazzjonijiet 
importanti varati mill-Ombudsman, bħalma 
huma l-inkjesti dwar it-trasparenza fin-
negozjati tas-Sħubija Trans-Atlantika ta' 
Kummerë u ta' Investiment (TTIP), l-
iŜvelar ta' informazzjoni protetta (il-
whistleblowing) fl-istituzzjonijiet tal-UE, 
it-trasparenza fil-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni, kaŜijiet ta' 'revolving door', 
drittijiet fundamentali fil-politika ta' 
koeŜjoni u l-Inizjattiva taë-êittadini 
Ewropej; jistenna b'ħerqa s-sejbiet ta' dawn 
l-inkjesti; 

24. Jilqa' għadd ta' investigazzjonijiet 
importanti varati mill-Ombudsman, bħalma 
huma l-inkjesti dwar in-nuqqas ta' 
trasparenza fin-negozjati tas-Sħubija 
Trans-Atlantika ta' Kummerë u ta' 
Investiment (TTIP), l-iŜvelar ta' 
informazzjoni protetta (il-whistleblowing) 
fl-istituzzjonijiet tal-UE, in-nuqqas ta' 
trasparenza fil-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni, kaŜijiet ta' 'revolving door' u 
ta' kunflitt ta' interessi, drittijiet 
fundamentali fil-politika ta' koeŜjoni u l-
Inizjattiva taë-êittadini Ewropej; jistenna 
b'ħerqa s-sejbiet ta' dawn l-inkjesti; 
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25. Jilqa' d-deëiŜjoni tal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea li jippubblika d-direttivi ta' 
negozjati tal-UE għan-negozjati tat-TTIP li 
għaddejjin bejn l-UE u l-Istati Uniti; jilqa' 
bl-istess mod id-deëiŜjoni tal-Kummissjoni 
li tippubblika aktar testi dwar in-negozjati 
tal-UE u tippermetti aëëess usa' għal 
dokumenti oħra fil-kuntest tan-negozjati 
TTIP; iqis li t-twettiq ta' monitoraāā mill-
qrib tat-trasparenza fin-negozjati TTIP 
saħħaħ ir-rwol tal-Ombudsman bħala 
gwardjana tat-trasparenza tal-UE; jappoāāa 
t-talba tal-Ombudsman għall-adozzjoni 
min-naħa tal-istuzzjonijiet Ewropej ta' 
approëë ta' politika ta' trasparenza u 
kampanja ta' informazzjoni dwar it-TTIP; 
jieħu l-impenn li jibni fuq l-eŜiti tal-
konsultazzjoni dwar it-trasparenza fit-
TTIP, b'mod partikolari billi jikkunsidra l-
petizzjonijiet li rëieva b'rabta ma' din il-
kwistjoni, speëjalment fid-dawl tal-impatt 
li jistgħu jkollhom it-TTIP u negozjati 
dwar il-kummerë oħra fuq il-ħajjiet taë-
ëittadini Ewropej; 

25. Jieħu nota tad-deëiŜjoni tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea li jippubblika d-
direttivi ta' negozjati tal-UE għan-negozjati 
tat-TTIP li għaddejjin bejn l-UE u l-Istati 
Uniti; jieħu nota wkoll tad-deëiŜjoni tal-
Kummissjoni li tippubblika aktar testi dwar 
in-negozjati tal-UE u tippermetti aëëess 
usa' għal dokumenti oħra fil-kuntest tan-
negozjati TTIP; madankollu jqis li dawn 

il-passi huma Ŝgħar wisq, meta jitqies in-

nuqqas prominenti tat-trasparenza u n-

nuqqas tal-parteëipazzjoni pubbliku fin-

negozjati tat-TTIP; iqis li t-twettiq ta' 
monitoraāā mill-qrib tat-trasparenza fin-
negozjati TTIP isaħħaħ ir-rwol tal-
Ombudsman bħala gwardjana tat-
trasparenza tal-UE; jappoāāa t-talba tal-
Ombudsman għall-adozzjoni min-naħa tal-
istuzzjonijiet Ewropej ta' approëë ta' 
politika ta' trasparenza u kampanja ta' 
informazzjoni dwar it-TTIP; jieħu l-
impenn li jibni fuq l-eŜiti tal-konsultazzjoni 
dwar it-trasparenza fit-TTIP, b'mod 
partikolari billi jikkunsidra l-petizzjonijiet 
li rëieva b'rabta ma' din il-kwistjoni, 
speëjalment fid-dawl tal-impatt li jistgħu 
jkollhom it-TTIP u negozjati dwar il-
kummerë oħra fuq il-ħajjiet taë-ëittadini 
Ewropej; jitlob, barra minn hekk, li jsiru 

referenda dwar it-TTIP li jippermettu lië-

ëittadini u lir-residenti ta' kull Stat 
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