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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jagħtu s-setgħa lill-

Ombudsman Ewropew billi jagħtuha l-

kapaċità li toħroġ dikjarazzjoni ta' nuqqas 

ta' konformità mar-Regolament 1049/2001 

dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti 

tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni mid-diversi istituzzjonijiet 

tal-UE, bil-kundizzjoni li dawn id-

dokumenti ma jaqgħux fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-

Regolament; jappoġġja l-idea li l-

Ombudsman għandu jkollha s-setgħa li 

tieħu deċiżjoni dwar ir-rilaxx tad-

dokumenti rilevanti, wara investigazzjoni 

dwar in-nuqqas ta' konformità; 

5. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jagħtu s-setgħa lill-

Ombudsman Ewropew billi jagħtuha l-

kapaċità li toħroġ dikjarazzjoni ta' nuqqas 

ta' konformità mar-Regolament 

Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku 

għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni mid-diversi 

istituzzjonijiet tal-UE, bil-kundizzjoni li 

dawn id-dokumenti ma jaqgħux fil-kamp 

ta' applikazzjoni tal-Artikolu 4 u l-

Artikolu 9(1) tar-Regolament; jappoġġja l-

idea li l-Ombudsman għandu jkollha s-

setgħa li tieħu deċiżjoni dwar ir-rilaxx tad-

dokumenti rilevanti, wara investigazzjoni 

dwar in-nuqqas ta' konformità; 
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7. Jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' trasparenza fit-

teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, u jappoġġja l-

investigazzjoni mill-Ombudsman Ewropew 

dwar negozjati informali bejn it-tliet 

istituzzjonijiet ewlenin tal-UE ("it-trilogi"), 

u l-varar ta' konsultazzjoni pubblika dwar 

il-kwistjoni; jappoġġja l-pubblikazzjoni 

tad-dokumenti tat-trilogu, 

b'kunsiderazzjoni dovuta għall-Artikolu 4 

tar-Regolament 1049/2001. 

7. Jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' trasparenza fit-

teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, u jappoġġja l-

investigazzjoni mill-Ombudsman Ewropew 

dwar negozjati informali bejn it-tliet 

istituzzjonijiet ewlenin tal-UE ("it-trilogi"), 

u l-varar ta' konsultazzjoni pubblika dwar 

il-kwistjoni; jappoġġja l-pubblikazzjoni 

tad-dokumenti tat-trilogu, 

b'kunsiderazzjoni dovuta għall-Artikolu 4 

u l-Artikolu 9 tar-Regolament 1049/2001. 
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11. Jappella għal trasparenza akbar fil-

laqgħat tal-Grupp tal-Euro, lil hinn mill-

passi li diġà ttieħdu mill-President tiegħu 
wara intervent mill-Ombudsman Ewropew; 

11. Jilqa' d-deċiżjoni li tiżdied it-

trasparenza fil-ħidma tal-Grupp tal-Euro, 

wara intervent mill-Ombudsman Ewropew; 
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