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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi n-numru ta’ votanti li dejjem 

qiegħed jonqos fl-elezzjonijiet Ewropej, 

b’mod partikolari fost l-iżgħar votanti, u n-

nuqqas ta’ interess tal-votanti fi 

kwistjonijiet Ewropej qed jheddu l-futur 

tal-Ewropa, u billi hemm għalhekk il-

ħtieġa għal ideat li jgħinu biex terġa’ 

tingħata l-ħajja d-demokrazija Ewropea; 

E. billi n-numru ta’ votanti li dejjem 

qiegħed jonqos fl-elezzjonijiet Ewropej, 

b’mod partikolari fost l-iżgħar votanti, u n-

nuqqas ta’ interess tal-votanti 

f’elezzjonijiet Ewropej huwa l-

konsegwenza diretta tad-defiċit 

demokratiku enormi li fuqu l-UE ġiet 

maħsuba u nbniet, u billi hemm għalhekk 

il-ħtieġa ta’ għall-inqas riformi profondi 

fit-Trattati li jgħinu biex jerġa’ jinkiseb il-

kontroll fuq l-istituzzjonijiet Ewropej, u 

biex is-sovranità terġa’ tingħata lura lin-

nazzjonijiet, ir-reġjuni u l-popli Ewropej; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

L. billi, minkejja dawn ir-riformi, l-

elezzjonijiet Ewropej, fil-parti l-kbira 

tagħhom, għadhom irregolati minn liġijiet 

nazzjonali, il-kampanji elettorali għadhom 

nazzjonali, u l-partiti politiċi Ewropej ma 

jistgħux jonoraw suffiċjentement il-

mandat kostituzzjonali tagħhom u 

"jikkontribwixxu għall-formazzjoni tal-

għarfien politiku Ewropew u għall-

espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini tal-

Unjoni" skont l-Artikolu 10(4) tat-TUE; 

L. billi l-elezzjonijiet Ewropej għandhom 

ikunu regolati minn liġijiet nazzjonali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

U. billi t-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa 

ordni kostituzzjonali ġdid billi kkonċeda 

lill-Parlament Ewropew id-dritt li jagħżel 

il-President tal-Kummissjoni Ewropea 

minflok milli sempliċiment jagħti l-

kunsens tiegħu; billi l-elezzjonijiet 

Ewropej tal-2014 ħolqu preċedent 

importanti f’dan ir-rigward u wrew li l-

ħatra ta’ kandidati ewlenin iżżid l-interess 

taċ-ċittadini fl-elezzjonijiet Ewropej; 

U. billi t-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa 

ordni kostituzzjonali ġdid billi kkonċeda 

lill-Parlament Ewropew id-dritt li jagħżel 

il-President tal-Kummissjoni Ewropea 

minflok li sempliċiment jagħti l-kunsens 

tiegħu; billi l-elezzjonijiet Ewropej tal-

2014 ħolqu preċedent f’dan ir-rigward u 

wrew li l-ħatra ta’ kandidati ewlenin ma 

żżidx l-interess taċ-ċittadini fl-elezzjonijiet 

Ewropej skont ir-rata ta’ parteċipazzjoni; 

__________________ __________________ 

L-Artikolu 17(7) tat-TUE. L-Artikolu 17(7) tat-TUE. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

V. billi l-ħatra ta’ kandidati ewlenin għall-

kariga ta’ President tal-Kummissjoni 

Ewropea tipprovdi rabta bejn voti 

mitfugħa fuq livell nazzjonali u l-kuntest 

Ewropew u jippermetti liċ-ċittadini tal-

Unjoni biex jagħmlu għażliet infurmati 

bejn programmi politiċi alternattivi; billi 

n-nomina ta’ kandidati ewlenin minn 

proċeduri miftuħa u trasparenti issaħħaħ 

il-leġittimità demokratika u ssaħħaħ r-

responsabbiltà; 

V. billi l-ħatra ta’ kandidati ewlenin għall-

kariga ta’ President tal-Kummissjoni 

Ewropea pprattikata minn uħud mill-

partiti politiċi Ewropej fl-elezzjonijiet 

Ewropej tal-2014 hija proċedura 

arbitrarja li t-Trattati ma jipprovdux 

għaliha, peress li l-President tal-

Kummissjoni ma jiġix elett direttament, 

iżda indirettament mill-Parlament 

Ewropew
1 a

; 

 __________________ 

 1a
 L-Artikolu 17(7) tat-TUE. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

W. billi l-proċedura għan-nomina u l-

għażla ta’ kandidati ewlenin ta’ dik il-

kariga huma espressjoni b’saħħitha tad-

demokrazija Ewropea; billi, barra minn 

hekk, għandha tkun parti integrali tal-

kampanji elettorali; 

W. billi l-proċedura għan-nomina u l-

għażla ta’ kandidati ewlenin ta’ dik il-

kariga ma tipprovdi ebda valur miżjud 

f’termini ta’ eżerċizzju ta’ sovranità 

popolari, iżda, għall-kuntrarju, ġiet 

maħsuba biex tiżvija liċ-ċittadini rigward 

il-poter effettiv tagħhom ta’ kontroll 

demokratiku tal-istituzzjonijiet Ewropej; 

billi, għalhekk, għandha tkun ipprojbita 

fil-kampanji elettorali; 

Or. en 

 

 


