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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, tinvestiga b'mod sħiħ dwar il-
kunflitt ta' interessi tal-Prim Ministru Ċek, 
kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew ta' Diċembru 2018, kif ukoll 
tinvestiga dwar is-sitwazzjoni tal-Prim 
Ministru Ċek bħala proprjetarju ta' midja u 
tislet konklużjonijiet minn dan il-każ;

39. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, tinvestiga b'mod sħiħ dwar il-
kunflitt ta' interessi tal-Prim Ministru Ċek, 
kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew ta' Diċembru 2018, u taġixxi 
b'mod sod dwar ir-riżultati tal-
investigazzjoni tagħha mingħajr aktar 
dewmien, kif ukoll tinvestiga dwar is-
sitwazzjoni tiegħu bħala proprjetarju ta' 
midja u tislet konklużjonijiet minn dan il-
każ;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 182

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

182. Ifakkar, f'dan ir-rigward, il-
konklużjonijiet tal-Ombudsman Ewropew 
dwar erba' każijiet ta' amministrazzjoni 
ħażina fir-rakkomandazzjoni tagħha relatat 
mal-każijiet magħquda 488/2018/KR u 
514/2018/KR; jinnota li l-konklużjonijiet 
tal-Ombudsman huma simili ħafna għal 
dak tal-Parlament Ewropew li l-
Ombudsman taqbel mal-valutazzjoni tal-
Parlament Ewropew skont liema l-ħatra 
doppja waslet sal-limiti tal-legalità u forsi 
saħansitra qabżithom; jisħaq fuq ir-
rakkomandazzjoni finali tal-Ombudsman 
lill-Kummissjoni fejn tgħid li, fil-kas tal-
kariga ta' Segretarju Ġenerali, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
proċedura speċifika, separata u 
indipendenti mill-ħatriet l-oħra ta' uffiċjali 
għolja; jiddispjaċih, għaldaqstant, għat-
tweġiba provokatorja tal-Kummissjoni lill-
Ombudsman Ewropew tat-
3 ta' Diċembru 2018, li ftit li xejn turi 
dixxerniment fir-rigward tal-punti mqajma 
mill-Ombudsman wara li eżaminat 
11 000 paġna ta' dokumentazzjoni;

182. Ifakkar, f'dan ir-rigward, fil-
konklużjonijiet tal-Ombudsman Ewropew 
dwar erba' każijiet ta' amministrazzjoni 
ħażina fir-rakkomandazzjoni tagħha 
b'rabta mal-każijiet 
magħquda 488/2018/KR u 514/2018/KR; 
jinnota li l-konklużjonijiet tal-Ombudsman 
huma simili ħafna għal dawk tal-Parlament 
Ewropew, li fihom l-Ombudsman taqbel 
mal-valutazzjoni tal-Parlament Ewropew li 
l-ħatra doppja waslet sal-limiti tal-legalità 
u forsi saħansitra qabżithom; jisħaq fuq ir-
rakkomandazzjoni finali tal-Ombudsman 
lill-Kummissjoni fejn tgħid li, fil-kas tal-
kariga ta' Segretarju Ġenerali, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
proċedura speċifika, separata u 
indipendenti mill-ħatriet l-oħra ta' uffiċjali 
għolja; jiddispjaċih, għaldaqstant, għat-
tweġiba provokatorja tal-Kummissjoni lill-
Ombudsman Ewropew tat-
3 ta' Diċembru 2018, li ftit li xejn turi 
dixxerniment fir-rigward tal-punti mqajma 
mill-Ombudsman wara li eżaminat 
11 000 paġna ta' dokumentazzjoni; 
jistieden lill-Kulleġġ tal-Kummissarji li 
jmiss u lill-president tagħhom jerġgħu 
jeżaminaw il-ħatra fid-dawl tal-
konklużjonijiet tal-Ombudsman u tar-
riżoluzzjoni tal-Parlament;
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