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Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi l-partiti politiċi Ewropej qegħdin 

fl-aħjar pożizzjoni biex "jikkontribwixxu 

għall-formazzjoni tal-għarfien politiku 

Ewropew" u għaldaqstant għandu 

jkollhom rwol aktar b'saħħtu fil-kampanji 

għall-elezzjonijiet Parlamentari biex itejbu 

l-viżibbiltà tagħhom u juru r-rabta bejn il-

vot għal partit nazzjonali partikolari u l-

impatt li għandu fuq id-daqs ta' grupp 

politiku Ewropew fil-Parlament Ewropew; 

M. billi l-partiti politiċi Ewropej bilkemm 

huma rikonoxxibbli għall-elettorat u 

għalhekk mhumiex mifhuma biżżejjed 

biex "jikkontribwixxu għall-formazzjoni 

tal-għarfien politiku Ewropew" u 

għaldaqstant ma jistax leġittimament 

ikollhom rwol aktar b'saħħtu fil-kampanji 

għall-elezzjonijiet Parlamentari; 

Or. en 
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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 li 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, meta assuma d-dritt tiegħu li 

jeleġġi l-President tal-Kummissjoni 

Ewropea, il-Parlament Ewropew applika 

b’mod żbaljat it-Trattat ta’ Lisbona, 

għalkemm dan kien ġie ratifikat;  billi l-

ammont ta’ votanti għall-elezzjonijiet tal-

2014 kien l-iktar wieħed baxx skont ir-

rekords u dan jissottolinja n-nuqqas ta’ 

leġittimità fil-proċedura għan-nomina u l-

għażla tal-President tal-Kummissjoni; 

__________________ __________________ 

14 
L-Artikolu 17(7) tat-TUE. 

14  
L-Artikolu 17(7) tat-TUE. 
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2. Jipproponi li l-viżibbiltà tal-partiti 

politiċi Ewropej tiżdied billi isimhom u l-

logos tagħhom jitqiegħdu fuq il-karti tal-

votazzjoni, u jirrakkomanda li l-istess 

għandu jidher fil-kampanji fuq ix-xandir 

televiżiv u fuq ir-radju, fuq il-posters u 

materjal ieħor li jintuża fil-kampanji 

elettorali Ewropej, speċjalment il-

manifesti tal-partiti nazzjonali, billi dawn 

il-miżuri jistgħu jrendu l-elezzjonijiet 

Ewropej aktar trasparenti u jtejbu l-mod 

demokratiku li bih jitwettqu, billi ċ-

ċittadini jkunu jistgħu jorbtu b'mod ċar il-

vot tagħhom mal-impatt li għandu fuq l-

influwenza politika tal-partiti politiċi 

Ewropej u l-kapaċità tagħhom biex 

jiffurmaw gruppi politiċi fil-Parlament 

Ewropew; 

2. Jirrikonoxxi d-dritt tal-partiti politiċi 

nazzjonali li jpoġġu l-ismijiet u l-logos tal-

partiti politiċi Ewropej fuq il-posters u 

materjal ieħor li jintuża fil-kampanji 

elettorali Ewropej;  

Or. en 

 

 


