–ID-DRITT LI TITRESSAQ PETIZZJONI
Minn kemm ilu fis-seħħ it-Trattat ta' Maastricht, kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt li
jressaq petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew permezz ta' lment jew talba rigward
kwistjoni li tikkonċerna wieħed mill-oqsma ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Ilpetizzjonijiet jiġu eżaminati mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, li jieħu
deċiżjoni dwar l-ammissibilità tagħhom u huwa inkarigat mill-ipproċessar tagħhom.

IL-BAŻI ĠURIDIKA
L-Artikoli 20, 24 u 227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), lArtikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

L-OBJETTIVI
Id-dritt li titressaq 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 lmenti jew
talbiet għal azzjoni.

IL-KISBIET
A.

Eliġibilità u rekwiżiti (l-Artikolu 227 tat-TFUE)

Id-dritt li titressaq petizzjoni huwa miftuħ għal kull ċittadin tal-UE u għal kull persuna
fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha fi Stat Membru,
individwalment jew flimkien ma' persuni oħra.
Biex ikunu ammissibbli, il-petizzjonijiet għandhom jikkonċernaw suġġetti li jaqgħu floqsma ta' kompetenza tal-UE u jkunu jikkonċernaw lill-petizzjonanti b'mod dirett. Ilkundizzjoni tal-aħħar hija interpretata b'mod wiesa' ħafna.
B.

Proċedura

Il-proċedura biex jiġu ttrattati l-petizzjonijiet hija stabbilita fl-Artikoli 215 sa 218
u l-Anness V (XX) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, li jikkonferixxu din irresponsabilità fuq kumitat parlamentari, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet.
1.

Ammissibilità formali

Il-petizzjonijiet għandhom jinkludu l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz ta' kull wieħed millpetizzjonanti u għandhom jinkitbu b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE. Jistgħu jitressqu
jew b'mezzi elettroniċi permezz tal-portal tal-petizzjonijiet tal-PE jew bil-posta fuq karta.
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2.

Ammissibilità materjali

Il-petizzjonijiet li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti formali jintbagħtu lill-Kumitat għallPetizzjonijiet, li qabelxejn irid jiddeċiedi jekk il-petizzjonijiet ikunux ammissibbli jew le.
Il-Kumitat jagħmel dan billi jivverifika li s-suġġett jaqa' fl-oqsma ta' kompetenza talUE. Meta dan ma jkunx il-każ, il-petizzjoni tiġi ddikjarata inammissibbli. Il-petizzjonant
jiġi mgħarraf bid-deċiżjoni u bir-raġunijiet għaliha. Il-petizzjonanti sikwit jiġu mħeġġa
jikkuntattjaw xi entità nazzjonali, Ewropea jew internazzjonali oħra. Ir-raġuni ewlenija li
minħabba fiha l-petizzjonijiet jiġu ddikjarati inammissibbli hija li hemm konfużjoni minnaħa tal-petizzjonanti fir-rigward tal-kompetenzi, ir-responsabilitajiet u l-possibilitajiet
ta' azzjoni u rimedju tal-UE u dawk tal-Istati Membri u ta' organizzazzjonijiet u entitajiet
internazzjonali oħra (bħan-NU u l-Kunsill tal-Ewropa), anke fir-rigward tal-applikabilità
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.
3.

Eżami tal-petizzjonijiet

Skont iċ-ċirkustanzi, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jista' jieħu waħda jew aktar millazzjonijiet li ġejjin:
—

jitlob lill-Kummissjoni Ewropea twettaq investigazzjoni preliminari dwar petizzjoni
u tipprovdi informazzjoni dwar il-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE;

—

jirreferi l-petizzjoni lil kumitati oħra tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni jew
għal azzjoni ulterjuri (kumitat jista', pereżempju, jikkunsidra petizzjoni fl-attivitajiet
leġiżlattivi tiegħu);

—

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;

—

jieħu kwalunkwe azzjoni oħra kkunsidrata xierqa biex jipprova jsolvi kwistjoni jew
biex jagħti tweġiba xierqa għall-petizzjoni.

Il-Kumitat jiddeċiedi wkoll jekk jinkludix il-petizzjonijiet fl-aġenda tal-laqgħat talKumitat. F'dan il-każ, jiġu mistiedna l-petizzjonant, il-Kummissjoni u rappreżentanti
tal-Istat Membru. Waqt din il-laqgħa, il-petizzjonant jippreżenta l-petizzjoni tiegħu,
il-Kummissjoni tagħti l-opinjoni tagħha oralment u tikkummenta dwar it-tweġiba bilmiktub tagħha għall-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri
kkonċernati jistgħu jiġu mistiedna jitkellmu. Il-Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet
imbagħad ikollhom l-opportunità li jiskambjaw fehmiet dwar il-kwistjonijiet imqajma
matul id-dibattitu u li jipproponu azzjonijiet oħra li jistgħu jittieħdu.
F'każijiet speċifiċi, il-Kumitat jista' jiddeċiedi li jorganizza seduta ta' smigħ jew workshop,
iwettaq żjara ta' ġbir ta' informazzjoni fil-pajjiż jew fir-reġjun ikkonċernat u jadotta rapport
tal-missjoni li jkun fih l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, jew jista' jħejji
u jressaq rapport sħiħ li għandu jittieħed vot dwaru mill-Parlament fis-sessjoni parzjali.
Jista' jiddeċiedi wkoll li jressaq mistoqsijiet orali lill-Kummissjoni u/jew lill-Kunsill u li
jorganizza dibattitu fis-sessjoni parzjali.
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Jekk petizzjoni tikkonċerna kwistjoni ta' interess ġenerali li tiżvela traspożizzjoni jew
applikazzjoni inkorretta tad-dritt tal-UE, tista' twassal biex il-Kummissjoni tieħu azzjoni
fil-konfront tal-Istat Membru kkonċernat, anke permezz ta' proċedimenti ta' ksur.
4.

Għeluq

Petizzjoni tista' tingħalaq mill-Kumitat f'diversi stadji tal-proċedura, pereżempju wara li
l-Kumitat ikun ħa deċiżjoni dwar l-ammissibilità, wara diskussjoni f'laqgħa tal-Kumitat,
meta ma tkunx tista' tittieħed aktar azzjoni rigward il-petizzjoni, meta petizzjoni tiġi rtirata
mill-petizzjonant, jew meta l-petizzjonant ma jweġibx sal-iskadenza speċifikata.
5.

Transparenza

Il-petizzjonijiet imressqa quddiem il-Parlament Ewropew isiru dokumenti pubbliċi. Issommarji tal-petizzjonijiet jiġu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fil-Portal
tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew wara li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ikun ħa
deċiżjoni dwar l-ammissibilità, flimkien ma' dokumenti rilevanti oħra.
Il-petizzjonant jiġi infurmat bil-miktub bid-deċiżjonijiet kollha tal-Kumitat li jikkonċernaw
il-petizzjoni tiegħu u bir-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet, u jingħata l-informazzjoni u
d-dokumentazzjoni rilevanti, meta jkun xieraq, ladarba d-deċiżjonijiet ikunu disponibbli.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW
Skont it-Trattati, il-Parlament Ewropew huwa d-destinatarju tal-petizzjonijiet taċċittadini u, konsegwentement, għandu r-responsabilità li jiżgura li l-preokkupazzjonijiet
taċ-ċittadini espressi f'dawk il-petizzjonijiet jitqiesu bis-sħiħ mill-UE. Biex dan iseħħ
bl-aħjar mod possibbli, ta lil Kumitat iddedikat, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet, ilkompitu li jittratta l-petizzjonijiet u jikkoordina l-attivitajiet ta' segwitu tal-istituzzjoni.
Kif enfasizzat fir-rapporti annwali tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat fis-sena
preċedenti[1], il-Parlament dejjem qies il-petizzjonijiet bħala element fundamentali taddemokrazija parteċipattiva. Issottolinja wkoll l-importanza tagħhom fl-iżvelar ta' każijiet
ta' traspożizzjoni u implimentazzjoni inkorretti tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri. Fil-fatt,
għadd ta' petizzjonijiet wasslu għal azzjoni leġiżlattiva jew politika, każijiet EU Pilot,
deċiżjonijiet preliminari jew proċedimenti ta' ksur. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa
partikolarment attiv fl-oqsma tad-drittijiet fundamentali (id-diżabilitajiet, id-drittijiet tattfal, id-diskriminazzjoni, il-minoranzi, il-ġustizzja, il-moviment liberu, id-drittijiet tal-vot,
il-Brexit), tal-ambjent u tat-trattament xieraq tal-annimali, tas-suq intern, tad-drittijiet
soċjali, tal-migrazzjoni, tal-ftehimiet kummerċjali u tas-saħħa pubblika. Iż-żjarat ta' ġbir
ta' informazzjoni, is-seduti ta' smigħ pubbliku, l-ikkummissjonar ta' studji, l-istabbiliment,
fl-2016, ta' Netwerk tal-Petizzjonijiet li jiżgura kooperazzjoni akbar bejn il-kumitati li
jittrattaw il-petizzjonijiet, u l-kooperazzjoni u d-djalogu mal-parlamenti u l-awtoritajiet
nazzjonali, kif ukoll ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE (b'mod partikolari l-Kummissjoni
Ewropea u l-Ombudsman), huma kollha meqjusa bħala strumenti biex jiġi żgurat li
l-kwistjonijiet imqajma miċ-ċittadini fil-petizzjonijiet jiġu indirizzati u riżolti. Fl-2014, ilParlament vara wkoll il-Portal tal-Petizzjonijiet, li wassal għal viżibilità u trasparenza
[1]Ir-rapporti annwali dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet jinkludu informazzjoni dwar
in-numru ta' petizzjonijiet li rċieva, il-format, l-istatus, l-eżitu, il-pajjiż, il-lingwa, iċ-ċittadinanza u s-suġġett
tagħhom; il-portal; ir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-Ombudsman; iż-żjarat ta' ġbir ta'
informazzjoni, is-seduti ta' smigħ pubbliku, l-istudji kkummissjonati u kwistjonijiet ewlenin oħra.
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akbar u aħjar tal-petizzjonijiet, kif ukoll għal interazzjoni maċ-ċittadini tal-UE u għal
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-UE[2].
Ottavio Marzocchi
05/2019

[2]https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/mt/home
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