
Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 1

ID-DRITT GĦALL-PETIZZJONI

Minn kemm ilu fis-seħħ it-Trattat ta' Maastricht, kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu
d-dritt li jindirizza petizzjoni lill-Parlament Ewropew permezz ta' lment jew talba rigward
kwistjoni li tikkonċerna wieħed mill-oqsma ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Il-
petizzjonijiet jiġu eżaminati mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li jieħu
deċiżjoni dwar l-ammissibilità tagħhom u huwa inkarigat mill-ipproċessar tagħhom.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 20 u 227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u l-
Artikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

L-OBJETTIVI

Id-dritt għall-petizzjoni għandu l-għan li joffri liċ-ċittadini tal-UE u lil dawk li joqogħdu fl-UE
mod sempliċi kif jikkomunikaw mal-istituzzjonijiet Ewropej biex iressqu xewqat jew ilmenti.

IL-KISBIET

A. Il-prinċipji (Artikolu 227 tat-TFUE)
1. Min hu intitolat għal dan id-dritt
Id-dritt għall-petizzjoni huwa miftuħ għal kull ċittadin tal-UE u għal kull persuna fiżika jew
ġuridika li tirrissjedi jew li għandha l-uffiċċju ta' reġistrazzjoni tagħha fi Stat Membru, kemm
individwalment kif ukoll bi sħab ma' oħrajn.
2. Il-kamp ta' applikazzjoni
Biex ikunu ammissibbli, il-petizzjonijiet għandhom jikkonċernaw suġġetti li jaqgħu taħt
il-kompetenza tal-UE u jkunu jikkonċernaw b'mod dirett lill-awturi tagħhom: din l-aħħar
kundizzjoni hija applikata b'mod wiesa' ħafna.
B. Il-proċedura
Il-proċedura biex jiġu ttrattati l-petizzjonijiet hija stabbilita mill-Artikoli 215 sa 218 u l-
Anness VI(XX) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, li jinkonferixxu din ir-responsabilità fuq
kumitat parlamentari, il-Kumitat għall-Petizzjonijet.
1. L-ammissibilità formali
Il-petizzjonijiet għandhom issemmu l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz ta' kull wieħed mill-
petizzjonanti u għandhom jinkitbu b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE. Dawn jistgħu jitressqu
fuq karta bil-posta jew b'mezzi elettroniċi permezz tal-Portal tal-Petizzjonijiet tal-PE.
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2. L-ammissibilità materjali
Il-petizzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti formali jintbagħtu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet,
li jrid l-ewwel jiddeċiedi jekk il-petizzjonijiet ikunux ammissibbli jew le. Huwa jagħmel dan
billi jivverifika li s-suġġett ikun jidħol fl-oqsma tal-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. Meta dan
ma jkunx il-każ, il-petizzjoni tiġi ddikjarata inammissibbli. Il-petizzjonant jiġi mgħarraf bid-
deċiżjoni u r-raġunijiet għaliha. Il-petizzjonanti sikwit jiġu mħeġġa jikkuntattjaw xi entità
nazzjonali, Ewropea jew internazzjonali oħra. L-analiżi tal-istatistika marbuta mal-petizzjonijiet
turi li r-raġuni ewlenija li għaliha l-petizzjonijiet jiġu ddikjarati inammissibbli hi li hemm
konfużjoni min-naħa tal-petizzjonanti fir-rigward tal-kompetenzi Ewropej u dawk tal-Istati
Membri, kif ukoll dwar ir-responsabbiltajiet u l-possibbiltajiet għal azzjoni u għal rimedju tal-
UE u tal-Kunsill ta-Ewropa.
Eżami tal-petizzjonijiet
Normalment, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tagħtih
informazzjoni pertinenti jew l-opinjoni tagħha dwar il-punti mqajma mill-petizzjonant. Xi drabi
huwa jikkonsulta wkoll ma' xi kumitati parlamentari oħra, speċjalment fil-każ ta' petizzjonijiet
li għandhom l-għan li jemendaw dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jkunu fis-seħħ. Il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jista' wkoll jorganizza seduti ta' smigħ (tul din il-leġiżlatura saru seduti ta' smigħ
dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, id-Dritt għal Petizzjoni, id-Diżabilità, l-Artikolu 51 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali, it-Trasparenza u l-Libertà tal-Informazzjoni, iċ-Ċittadinanza
tal-Unjoni u l-Moviment Liberu) jew jibgħat xi Membri fil-post ikkonċernat fuq żjarat ta' tiftix
tal-fatti (matul il-leġiżlatura attwali lejn ir-Renju Unit, Spanja u s-Slovakkja)). Ladarba tkun
inġabret biżżejjed informazzjoni, il-petizzjoni titniżżel fl-aġenda għal laqgħa tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, li għaliha jkunu mistiedna l-petizzjonant, il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
Istati Membri. Waqt din il-laqgħa, il-petizzjonant jippreżenta l-petizzjoni tiegħu/tagħha, il-
Kummissjoni Ewropea tressaq l-opinjoni tagħha oralment u tagħti l-kummenti għat-tweġiba
bil-miktub tagħha għall-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri
kkonċernati jistgħu jintervjenu jekk ikunu jixtiequ. Hawnhekk, il-membri tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ikollhom l-opportunità jsaqsu mistoqsijiet lir-rappreżentant tal-Kummissjoni u
lill-petizzjonant.
3. L-eżitu
L-eżitu jvarja skont in-natura tal-każ:
— Jekk il-petizzjoni tkun dwar każ speċifiku li jkun jeħtieġ attenzjoni individwali, il-kumitat

jista' jikkuntattja lill-istituzzjonijiet jew lill-awtoritajiet kompetenti jew jintervjeni permezz
tar-Rappreżentanza Permanenti tal-Istat Membru kkonċernat biex jindirizza l-kwistjoni;

— Jekk il-petizzjoni tkun tolqot suġġett ta' interess ġenerali, pereżempju, jekk il-Kummissjoni
Ewropea ssib li kien hemm ksur tal-liġi tal-UE, hija tista' tibda proċedura ta' ksur. Dan jista'
jwassal għal deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li l-petizzjonant ikun imbagħad jista' jirreferi
għaliha.

— Il-petizzjoni tista' twassal għal inizjattiva politika min-naħa tal-Parlament jew tal-
Kummissjoni.

F'dawn il-każijiet kollha, il-petizzjonant jirċievi tweġiba li fiha jkunu mniżżla r-riżultati tal-
passi meħuda.
C. Rapport annwali tal-attività
Ir-rapport annwali tal-2015 tfassal minn Ángela Vallina (GUE/NGL, Spanja) u ġie adottat fis-
seduta plenarja fil-15 ta' Diċembru 2016. Ir-rapport jenfasizza li l-petizzjonijiet huma element
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ewlieni fid-demokrazija parteċipattiva u jippermettu li jiġu individwati lakuni u ksur fit-
traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri. Il-Parlament jinnota
li għadd ta’ petizzjonijiet wasslu għal azzjoni leġiżlattiva jew politika, każijiet pilota tal-UE,
sentenzi preliminari jew il-proċedimenti ta’ ksur, u jitlob lill-Kummissjoni taqdi rwol aktar
proattiv biex tiggarantixxi l-applikazzjoni effettiva tad-dritt tal-UE u tal-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali. Huwa jappella wkoll għal aktar trasparenza dwar l-azzjonijiet tagħha kontra l-
Istati Membri dwar ksur possibbli tad-dritt tal-UE, b’mod partikolari meta jinbdew abbażi tal-
petizzjonijiet. Fl-2015, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet kien partikolarment attiv fl-oqsma tad-
drittijiet fundamentali (id-diżabilitajiet, id-drittijiet tat-tfal, id-diskriminazzjoni, il-minoranzi,
l-aċċess għall-ġustizzja), l-ambjent u l-benesseri tal-annimali, is-suq intern, ir-relazzjonijiet
tax-xogħol, il-migrazzjoni, il-ftehimiet kummerċjali, is-saħħa pubblika, il-leġiżlazzjoni dwar
self ipotekarju u strumenti finanzjarji riskjużi fi Spanja. Żjarat għal ġbir ta’ informazzjoni,
seduti pubbliċi, l-iżvilupp ta’ portal fuq l-internet biex jitressqu petizzjonijiet u s-SOLVIT, u
kooperazzjoni u djalogu mal-parlamenti u l-awtoritajiet nazzjonali - l-aktar mal-Ombudsman
Ewropew - huma kkwotati bħala strumenti biex jiġi żgurat li l-kwistjonijiet imqajma miċ-
ċittadini fil-petizzjonijiet jiġu indirizzati u riżolti.

L-għadd ta' petizzjonijiet li kull sena rċieva l-Parlament

Sena
parlamentari Għadd totali[1] Ammissibbli Inammissibbli

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Temi ewlenin tal-petizzjonijiet

2015 2014

Suġġett Għadd ta'
petizzjonijiet % Suġġett Għadd ta'

petizzjonijiet %

L-Ambjent 174 9.2 Il-Ġustizzja 300 8.3
Il-Ġustizzja 142 7.5 L-Ambjent 284 7.8
Is-Suq Intern 139 7.3 Is-Suq Intern 266 7.3
Id-Drittijiet
Fundamentali 84 4.4 Id-Drittijiet

Fundamentali 208 5.7

It-Trasport 84 4.4 Is-Saħħa 173 4.8

Is-Saħħa 78 4.1 L-Affarijiet
Soċjali 158 4.4

L-Impjiegi 74 3.9 It-Trasport 117 3.2

[1]L-għadd ta' petizzjonijiet ammissibbli u inammissibbli xi kultant ikun differenti mill-għadd totali ta' petizzjonijiet imressqa billi jista' jkun li tkun
għadha ma ttiħditx deċiżjoni dwar l-ammissibilità fir-rigward ta' ċerti petizzjonijiet.
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L-Affarijiet
Soċjali 60 3.2 L-Edukazzjoni u

l-Kultura 113 3.1

L-Edukazzjoni
u l-Kultura 57 3.0 L-Impjiegi 108 3.0

Il-Proprjetà u r-
Restituzzjoni 32 1.7 Il-Proprjetà u r-

Restituzzjoni 55 1.5

Oħrajn 974 51.3 Oħrajn 1 844 50.9

L-għadd ta' petizzjonijiet skont il-pajjiż

2015 2014

Pajjiż Għadd ta'
petizzjonijiet % Pajjiż Għadd ta'

petizzjonijiet %

L-Unjoni
Ewropea 491 29.7 L-Unjoni

Ewropea 908 28.9

Spanja 213 12.9 Spanja 449 14.3
L-Italja 203 12.3 Il-Ġermanja 271 8.6
Il-Ġermanja 153 9.3 L-Italja 248 7.9
Ir-Rumanija 104 6.3 Ir-Rumanija 199 6.3
Il-Polonja 57 3.5 Ir-Renju Unit 109 3.5
Oħrajn 431 26.0 Oħrajn 1 071 34.0

Il-format tal-petizzjonijiet

2015 2014
Format tal-
petizzjoni

Għadd ta'
petizzjonijiet % Format tal-

petizzjoni
Għadd ta'
petizzjonijiet %

Posta
elettronika 992 69.3 Posta

elettronika 2 174 80

Ittra 439 30.7 Ittra 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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