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16.11.2016 A8-0331/7 

Amendment  7 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 

2016/2150(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa La (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  La. billi huwa kruċjali li jkun hemm 

trasparenza kbira sabiex jinkisbu l-

leġittimità u l-fiduċja li d-deċiżjonijiet 

ikunu bbażati fuq l-interess pubbliku 

ġenerali; billi t-tendenza dejjem tiżdied li 

jinħolqu "kmamar għall-qari" b'aċċess 

ristrett, anki għar-rappreżentanti eletti, 

għal fajls kummerċjalment sensittivi 

tiddevja minn din il-loġika; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Emenda  8 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 

2016/2150(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jistieden lill-Ombudsman Ewropew 

tinvestiga sa liema punt l-istabbiliment 

tal-kmamar għall-qari sikuri huwa 

konformi mad-dritt tal-aċċess għad-

dokumenti u mal-prinċipji tal-

amministrazzjoni tajba; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Emenda  9 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 

2016/2150(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jiġbed l-attenzjoni lejn it-tħassib taċ-

ċittadini fir-rigward ta' kif il-Kummissjoni 

tittratta l-ilmenti ta' ksur; jenfasizza li d-

dritt għal amministrazzjoni tajba, kif 

imnaqqax fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali, jinkludi l-obbligu 

li jingħata raġunament suffiċjenti fil-

każijiet fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li 

ma tiftaħx proċedura ta' ksur quddiem il-

QtĠ-UE; jilqa' l-inkjesta strateġika min-

naħa tal-Ombudsman Ewropew dwar il-

kwistjonijiet sistemiċi misjuba fl-EU Pilot; 

17. Jiġbed l-attenzjoni lejn it-tħassib taċ-

ċittadini fir-rigward ta' kif il-Kummissjoni 

tittratta l-proċeduri ta' ksur quddiem il-

QtĠ-UE u n-nuqqas ta' trasparenza fl-

istadji rilevanti tal-proċess; jenfasizza li d-

dritt għal amministrazzjoni tajba, kif 

imnaqqax fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali, jinkludi l-obbligu 

li jingħata raġunament suffiċjenti fil-

każijiet fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li 

ma tiftaħx proċedura ta' ksur quddiem il-

QtĠ-UE; jilqa' l-inkjesta strateġika min-

naħa tal-Ombudsman Ewropew dwar il-

kwistjonijiet sistemiċi misjuba fl-EU Pilot; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Emenda  10 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 

2016/2150(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jilqa' t-tkomplija tal-investigazzjonijiet 

tal-Ombudsman Ewropew f'każijiet tat-tip 

"bibien iduru" fil-Kummissjoni; 

jirrikonoxxi l-fatt li b'riżultat ta' dawn l-

investigazzjonijiet il-Kummissjoni tat 

informazzjoni aqwa rigward l-ismijiet tal-

uffiċjali għolja li telqu minn magħha biex 

jaħdmu fis-settur privat; iħeġġeġ li l-

ismijiet u data oħra ta' persuni bħal dawn 

jiġu ppubblikati aktar spiss; jesprimi t-tama 

tiegħu li istituzzjonijiet u aġenziji Ewropej 

oħra se jagħmlu l-istess; jilqa' r-rieda min-

naħa tal-Kummissjoni li tippubblika 

informazzjoni dwar l-impjiegi ta' wara 

tmiem il-mandat ta' l-ex-Kummissarji; 

jesprimi tħassib kbir dwar il-fatt li l-ex-

President tal-Kummissjoni Barroso inħatar 

bħala konsulent u President mhux eżekuttiv 

ta' Goldman Sachs International; 

19. Jilqa' t-tkomplija tal-investigazzjonijiet 

tal-Ombudsman Ewropew f'każijiet tat-tip 

"bibien iduru" fil-Kummissjoni; 

jirrikonoxxi l-fatt li b'riżultat ta' dawn l-

investigazzjonijiet il-Kummissjoni tat 

informazzjoni aqwa rigward l-ismijiet tal-

uffiċjali għolja li telqu minn magħha biex 

jaħdmu fis-settur privat; iħeġġeġ li l-

ismijiet u data oħra ta' persuni bħal dawn 

jiġu ppubblikati aktar spiss; jesprimi t-tama 

tiegħu li istituzzjonijiet u aġenziji Ewropej 

oħra se jagħmlu l-istess; jilqa' r-rieda min-

naħa tal-Kummissjoni li tippubblika 

informazzjoni dwar l-impjiegi ta' wara 

tmiem il-mandat ta' dawk li kienu 

Kummissarji; jesprimi tħassib kbir dwar il-

fatt li l-ex-President tal-Kummissjoni 

Barroso inħatar bħala konsulent u President 

mhux eżekuttiv ta' Goldman Sachs 

International; jistieden lill-Ombudsman 

tagħti bidu għal inkjesta strateġika dwar 

il-mod kif il-Kummissjoni ttrattat il-każ 

"revolving door" ta' Barroso, inkluża l-

formulazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet 

dwar kif jista' jiġi rriformat il-kodiċi ta' 

kondotta f'konformità mal-prinċipji tal-

amministrazzjoni tajba u r-rekwiżiti tat-

Trattat li jinsabu fl-Artikolu 245 tat-

TFUE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Emenda  11 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 

2016/2150(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jilqa' l-fatt li fl-2015 l-istituzzjonijiet 

kollha tal-UE introduċew regoli interni 

għall-protezzjoni tal-informaturi, skont l-

Artikolu 22(a) sa (c) tar-Regolamenti tal-

Persunal, u b'hekk ħeġġew l-iżvelar ta' 

informazzjoni protetta ta' tip regolat; 

jinnota li l-protezzjoni tal-informaturi 

kontra r-ritaljazzjoni tista' tkun aktar 

effettiva; għal dan il-għan, iħeġġeġ l-

adozzjoni ta' regoli komuni għall-

inkoraġġiment tal-iżvelar ta' informazzjoni 

protetta u l-introduzzjoni ta' garanziji 

minimi u salvagwardji għall-informaturi. 

21. Jilqa' l-fatt li fl-2015 l-istituzzjonijiet 

kollha tal-UE introduċew regoli interni 

għall-protezzjoni tal-informaturi, skont l-

Artikolu 22(a) sa (c) tar-Regolamenti tal-

Persunal, u b'hekk ħeġġew l-iżvelar ta' 

informazzjoni protetta ta' tip regolat; 

jinnota li l-protezzjoni tal-informaturi 

kontra r-ritaljazzjoni tista' tkun aktar 

effettiva; għal dan il-għan, iħeġġeġ l-

adozzjoni ta' regoli komuni għall-

inkoraġġiment tal-iżvelar ta' informazzjoni 

protetta, li jreġġgħu lura l-obbligu tal-

prova sabiex l-informatur jiġi protett 

b'mod sħiħ, u l-introduzzjoni ta' garanziji 

minimi u salvagwardji għall-informaturi; 

jistieden lill-Ombudsman Ewropew 

tivvaluta l-implimentazzjoni tar-regoli 

interni dwar il-protezzjoni tal-informaturi 

u tipproponi titjib ulterjuri sabiex tiċċara 

l-livell ta' protezzjoni offrut lill-persunal li 

jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jiżvelaw 

prattiki kontra l-liġi, b'mod partikolari fil-

każ tal-Assistenti Parlamentari 

Akkreditati; 

Or. en 

 

 


