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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb it-

trasparenza u l-aċċess għal dokumenti u 

informazzjoni, partikolarment f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-proċeduri pilota tal-

UE fir-rigward tal-petizzjonijiet riċevuti u 

mal-proċeduri pilota tal-EU u proċeduri 

ta' ksur li diġà ngħalqu; jissottolinja l-

importanza li ll-Kummissjoni tiżgura 

segwitu regolari mal-Parlament; 

jinkoraġġixxi t-tkomplija tal-inkjesta 

strateġika tal-Ombudsman fuq it-

trasparenza tal-Kummissjoni fit-trattament 

ta' lmenti dwar ksur fil-qafas tal-proċeduri 

pilota tal-UE, u jħeġġeġ lill-Ombudsman 

tkompli tinvestiga l-kwistjoni fl-2017 

b'determinazzjoni u b'reqqa; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 

t-trasparenza sħiħa u l-aċċess għal 

dokumenti u informazzjoni, f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-proċeduri pilota tal-UE fir-

rigward tal-petizzjonijiet riċevuti u 

proċeduri ta' ksur li diġà ngħalqu; 

jissottolinja l-importanza li ll-Kummissjoni 

tiżgura segwitu regolari mal-Parlament; 

jinkoraġġixxi t-tkomplija tal-inkjesta 

strateġika tal-Ombudsman fuq it-

trasparenza tal-Kummissjoni fit-trattament 

ta' lmenti dwar ksur fil-qafas tal-proċeduri 

pilota tal-UE, u jħeġġeġ lill-Ombudsman 

tkompli tinvestiga l-kwistjoni fl-2017 

b'determinazzjoni u b'reqqa; 
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  14a. Jiddispjaċih ħafna għad-dewmien 

akkumulat fir-rigward tal-proċedura ta' 

ksur NIF 2014/4231 rigward l-użu mhux 

xieraq ta' kuntratti b'terminu fiss fis-

settur pubbliku fl-Italja li jikser id-

Direttiva 1999/70/KE; jistieden lill-

Ombudsman biex iżżid l-isforzi tagħha 

rigward din il-kwistjoni sabiex 

tissalvagwardja b'mod effikaċi d-drittijiet 

taċ-ċittadini;  
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15. Ifaħħar id-determinazzjoni tal-

Ombudsman li tikseb l-ogħla livell ta' 

trasparenza fil-proċess deċiżjonali tal-UE; 

jisħaq fuq il-bżonn li tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman għat-trasparenza fit-

trilogi; jappella lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni biex jippubblikaw 

informazzjoni rilevanti rigward id-

deċiżjonijiet li jittieħdu fit-trilogi; itenni, 

barra minn hekk, il-ħtieġa għal trasparenza 

sħiħa u msaħħa fil-ftehimiet u n-negozjati 

kummerċjali, u jistieden lill-Ombudsman 

tkompli bl-isforzi tagħha fil-monitoraġġ 

tat-trasparenza fin-negozjati tal-ftehimiet 

kummerċjali kollha tal-UE ma' pajjiżi terzi, 

filwaqt li żżomm f'moħħha li dan ma 

għandux jimmina l-pożizzjoni ta' negozjar 

tal-UE;  

15. Ifaħħar id-determinazzjoni tal-

Ombudsman li tikseb l-ogħla livell ta' 

trasparenza fil-proċess deċiżjonali tal-UE; 

jisħaq fuq il-bżonn li tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman għat-trasparenza fit-

trilogi; jappella lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni biex jippubblikaw l-

informazzjoni kollha rigward id-

deċiżjonijiet li jittieħdu fit-trilogi; itenni, 

barra minn hekk, il-ħtieġa għal trasparenza 

sħiħa u msaħħa fil-ftehimiet u n-negozjati 

kummerċjali, u jistieden lill-Ombudsman 

tkompli bl-isforzi tagħha fil-monitoraġġ 

tat-trasparenza fin-negozjati tal-ftehimiet 

kummerċjali kollha tal-UE ma' pajjiżi terzi; 
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17. Jappella għal trasparenza akbar fil-

proċess deċiżjonali tal-UE fl-ambitu tal-

ekonomija u l-finanzi, b'mod partikolari fil-

qasam tas-superviżjoni bankarja mwettqa 

mill-Bank Ċentrali Ewropew; jappoġġja, 

barra minn hekk, ir-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman li tiżdied it-trasparenza 

tal-BEI u tal-Grupp tal-Euro u li jissaħħu r-

regoli ta' etika interni tagħhom, filwaqt li 

jirrikonoxxi l-isforzi reċenti tagħha f'dan ir-

rigward u l-fatt li r-Regolament 

(UE)Nru 1049/2001 ma japplikax għall-

Grupp tal-Euro peress li dan mhuwiex 

istituzzjoni jew korp fis-sens tat-Trattati; 

jitlob konformità mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 

dwar ir-Reviżjoni tal-Mekkaniżmu tal-

Ilmenti tal-BEI (BEI-CM) u jissottolinja l-

importanza ta' mekkaniżmu tal-ilmenti 

indipendenti; jistieden lill-Ombudsman 

Ewropew tiżvolġi rwol aktar attiv sabiex 

tiżgura li l-BEI-CM ġdid jibqa' kredibbli u 

effiċjenti u jirrispetta l-prinċipji ta' 

indipendenza operazzjonali, trasparenza, 

aċċessibilità, tempesitività u riżorsi xierqa; 

17. Jappella għal trasparenza sħiħa fil-

proċess deċiżjonali tal-UE fl-ambitu tal-

ekonomija u l-finanzi, b'mod partikolari fil-

qasam tas-superviżjoni bankarja mwettqa 

mill-Bank Ċentrali Ewropew; jappoġġja, 

barra minn hekk, ir-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman li tiżdied it-trasparenza 

tal-BEI u tal-Grupp tal-Euro u li jissaħħu r-

regoli ta' etika interni tagħhom, filwaqt li 

jirrikonoxxi l-isforzi reċenti tagħha f'dan ir-

rigward u l-fatt li r-Regolament 

(UE)Nru 1049/2001 ma japplikax għall-

Grupp tal-Euro peress li dan mhuwiex 

istituzzjoni jew korp fis-sens tat-Trattati; 

jitlob konformità mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 

dwar ir-Reviżjoni tal-Mekkaniżmu tal-

Ilmenti tal-BEI (BEI-CM) u jissottolinja l-

importanza ta' mekkaniżmu tal-ilmenti 

indipendenti; jistieden lill-Ombudsman 

Ewropew tiżvolġi rwol aktar attiv sabiex 

tiżgura li l-BEI-CM ġdid jibqa' kredibbli u 

effiċjenti u jirrispetta l-prinċipji ta' 

indipendenza operazzjonali, trasparenza, 

aċċessibilità, tempesitività u riżorsi xierqa; 
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22. Jappoġġja l-impenn tal-

Ombudsman biex ittejjeb it-trasparenza tal-

lobbying fl-UE, u jistieden lill-

Kummissjoni tikkonforma bis-sħiħ mas-

suġġerimenti tal-Ombudsman għat-titjib 

fir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE billi 

tagħmlu punt ċentrali ta' trasparenza 

obbligatorju għall-istituzzjonijiet u l-

aġenziji kollha tal-UE; jenfasizza li 

għandha tittieħed azzjoni ċara u koerenti u 

jiġu żviluppati skedi ta' xogħol effikaċi 

għal dan il-għan; jisħaq fuq l-importanza 

ta' trasparenza akbar, anki fir-rigward ta' 

informazzjoni dwar finanzjament, gruppi 

ta' interess u interessi finanzjarji;  

22. Jappoġġja l-impenn tal-

Ombudsman biex ittejjeb it-trasparenza tal-

lobbying fl-UE, u jistieden lill-

Kummissjoni tikkonforma bis-sħiħ mas-

suġġerimenti tal-Ombudsman għat-titjib 

fir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE billi 

tagħmlu punt ċentrali ta' trasparenza 

strettament obbligatorju u legalment 

vinkolanti għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji 

kollha tal-UE u għar-rappreżentanti ta' 

gruppi ta' interess; jenfasizza li għandha 

tittieħed azzjoni ċara u koerenti u jiġu 

żviluppati skedi ta' xogħol effikaċi għall-

adozzjoni ta' att leġiżlattiv tal-UE; jisħaq 

fuq l-importanza ta' trasparenza sħiħa, anki 

fir-rigward ta' informazzjoni dwar 

finanzjament, gruppi ta' interess u interessi 

finanzjarji;  

Or. en 

 

 


