
 

AM\1083395MT.doc  PE575.947v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

13.1.2016 A8-0361/1 

Emenda  1 

Julia Reda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2014 

2014/2218(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi 1 887 petizzjoni, li minnhom 1 070 

kienu inammissibbli, ingħalqu fl-2014; billi 

dan ifisser żieda ta' kważi 10 % meta 

mqabbel maċ-ċifra għall-2013, meta 1 723 

petizzjoni ġew magħluqa; 

E. billi 1 887 petizzjoni, li minnhom 1 070 

kienu inammissibbli, ingħalqu fl-2014; billi 

huma biss 29,1 % tal-petizzjonijiet li ġew 

dikjarati ammissibbli u segwiti, 39,4 % li 

ġew dikjarati inammissibbli, u 30,1 % li 

ġew dikjarati ammissibbli u magħluqa 

b'mod dirett; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa K a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ka. billi l-qrati nazzjonali huma 

primarjament responsabbli biex jiżguraw 

li l-leġiżlazzjoni tal-UE tkun implimentata 

korrettament fl-Istati Membri; billi, f'dan 

il-kuntest, deċiżjoni preliminari mill-Qorti 

Ewropea tal-Ġustizzja hija għodda utli 

disponibbli għas-sistemi ġudizzjarji 

nazzjonali; billi f'xi Stati Membri din il-

proċedura ftit li xejn intużat, jekk mhux 

qatt; billi l-petizzjonijiet jipprovdu 

possibilità alternattiva u indipendenti għal 

inkjesta u għal kontrolli fuq il-konformità 

mal-leġiżlazzjoni tal-UE, u billi dawn iż-

żewġ proċeduri alternattivi għalhekk 

m'għandhomx jeskludu lil xulxin; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Q 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Q. billi huwa primarjament fl-interess ta' 

petizzjonijiet ammissibbli u fondati li l-

ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet ma 

tittaqqalx b'ipproċessar imtawwal 

inutilment ta' petizzjonijiet inammissibbli 

jew infondati; 

Q. billi huwa primarjament fl-interess ta' 

petizzjonijiet ammissibbli li l-ħidma tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet tiġi mwettqa 

bir-reqqa u b'kooperazzjoni leali mal-

Kummissjoni u istituzzjonijiet rilevanti 

oħra fir-rigward ta' kull każ; 
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Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Iqis ukoll li l-Parlament għandu l-

obbligu partikolari li jiżgura li 

petizzjonijiet inammissibbli jew infondanti 

ma jiġux iddikjarati inammissibbli jew 

jibqgħu pendenti għal żmien twil b'mod 

mhux ġustifikat; jenfasizza f'dan ir-

rigward in-neċessità li fil-konfront tal-

petizzjonant trid tkun ġustifikata bir-reqqa 

l-inammissibilità jew l-għeluq tal-

petizzjoni minħabba infondatezza; 

5. Jenfasizza r-rekwiżit li fil-konfront tal-

petizzjonant trid tkun ġustifikata bir-reqqa 

l-inammissibilità jew l-għeluq tal-

petizzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jistieden lill-Kummitat għall-

Petizzjonijiet u, jekk hemm bżonn, lill-

kumitati tal-Parlament li huma 

kompetenti biex jemendaw ir-Regoli ta' 

Proċedura, sabiex jistrutturaw b'iktar 

ċarezza d-distinzjoni bejn il-kriterji ta' 

ammissibilità u ta' determinazzjoni tal-

fondatezza, u r-regoli għad-

determinazzjoni ta' ammissibilità , kif 

ukoll bejn iż-żamma miftuħa u l-għeluq ta' 

petizzjoni, u jagħmlu din l-istruttura 

viżibbli lil petizzjonanti potenzjali; 

6. Jistieden lill-Kummitat għall-

Petizzjonijiet sabiex jistruttura b'iktar 

ċarezza l-kriterji għad-determinazzjoni ta' 

ammissibilità u għaż-żamma miftuħa u l-

għeluq ta' petizzjoni, u jagħmlu din l-

istruttura viżibbli lil petizzjonanti 

potenzjali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jitlob lill-Kummissjoni tinvolvi ruħha 

bis-sħiħ fil-proċess tal-petizzjonijiet, billi 

tmexxi inkjesti bir-reqqa fil-każijiet 

ammissibbli mressqa lill-istanzi tagħha, u 

biex fl-aħħar tipprovdi tweġibiet bil-

miktub preċiżi u aġġornati lill-

petizzjonanti; jistenna li dawn it-tweġibiet 

jiġu żviluppati aktar fid-dibattiti orali dwar 

dawn il-kwistjonijiet fil-laqgħat pubbliċi 

tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet; iqis li 

għall-iskop tal-kredibilità istituzzjonali, il-

Kummissjoni għandha tkun rappreżentata 

f'dawn id-dibattiti minn uffiċjal ta' grad 

xieraq; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni tinvolvi ruħha 

bis-sħiħ fil-proċess tal-petizzjonijiet, billi 

tmexxi inkjesti bir-reqqa fil-każijiet 

ammissibbli mressqa lill-istanzi tagħha, u 

biex fl-aħħar tipprovdi tweġibiet bil-

miktub preċiżi u aġġornati lill-petizzjonanti 

fil-ħin; jistenna li dawn it-tweġibiet jiġu 

żviluppati aktar fid-dibattiti orali dwar 

dawn il-kwistjonijiet fil-laqgħat pubbliċi 

tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet; iqis li 

għall-iskop tal-kredibilità istituzzjonali, il-

Kummissjoni għandha tkun rappreżentata 

f'dawn id-dibattiti minn uffiċjal ta' grad 

xieraq; iqis li, bħala gwardjan tat-Trattati, 

il-Kummissjoni għandha tittratta b'mod 

aktar sħiħ is-sustanza tal-każijiet, waqt li 

tqis l-ispirtu aħħari tal-leġiżlazzjoni 

rilevanti tal-UE; 
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Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ 

proattiv u azzjoni korrettiva preventiva fil-

ħin mill-Kummissjoni meta jkun hemm 

evidenza sostanzjata li ċerti proġetti 

ppjanati u ppubblikati setgħu kisru l-

leġiżlazzjoni tal-UE; huwa mħasseb mix-

xejra attwali fi ħdan il-Kummissjoni li 

timpedixxi l-inkjesti fis-sustanza ta' ħafna 

petizzjonijiet billi timponi restrizzjonijiet 

għal raġunijiet proċedurali; ma jaqbilx 

mas-suġġerimenti rikorrenti li jingħalqu 

ħafna fajls relatati ma' petizzjonijiet 

speċifiċi mingħajr ma jiġi mistenni riżultat 

xieraq mill-valutazzjonijiet tal-

kwistjonijiet imqajma, u jemmen li dan 

mhux konformi mal-ispirtu tar-rwol aħħari 

tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-

Trattati; jitlob attenzjoni aktar skrupluża u 

azzjoni konsegwenti, b'mod partikolari fil-

każijiet ippreżentati mill-petizzjonanti li 

jinvolvu ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni tal-

UE mill-Kummissjoni nnifisha, 

pereżempju fil-qasam tal-aċċess pubbliku 

għad-dokumenti, kif iggarantit mill-

Konvenzjoni ta' Aarhus; 

Jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ 

proattiv u azzjoni korrettiva preventiva fil-

ħin mill-Kummissjoni meta jkun hemm 

evidenza sostanzjata li ċerti proġetti 

ppjanati u ppubblikati setgħu kisru l-

leġiżlazzjoni tal-UE; huwa mħasseb mix-

xejra attwali fi ħdan il-Kummissjoni li 

timpedixxi l-inkjesti fis-sustanza ta' ħafna 

petizzjonijiet abbażi ta' raġunijiet 

purament proċedurali; ma jaqbilx mas-

suġġerimenti rikorrenti li jingħalqu ħafna 

fajls relatati ma' petizzjonijiet speċifiċi 

mingħajr ma jiġu mistennija r-riżultati tal-

investigazzjonijiet tal-kwistjonijiet 

imqajma, u jemmen li dan mhux konformi 

mal-ispirtu tar-rwol aħħari tal-

Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattati; 

jitlob attenzjoni aktar skrupluża u azzjoni 

konsegwenti, b'mod partikolari fil-każijiet 

ippreżentati mill-petizzjonanti li jinvolvu 

ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-

Kummissjoni nnifisha, pereżempju fil-

qasam tal-aċċess pubbliku għad-

dokumenti, kif iggarantit mill-Konvenzjoni 

ta' Aarhus; 
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Paragrafu 31 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota t-tħassib tal-petizzjonanti dwar 

l-allegati każijiet ta' inġustizzja li seħħew 

waqt proċeduri amministrattivi u 

ġudizzjarji ta' separazzjoni jew ta' divorzju 

tal-ġenituri fejn jiġu mqajma kwistjonijiet 

dwar il-kustodja tat-tfal żgħar u l-

adozzjonijiet furzati; jinnota, f'dan il-

kuntest, li f'xi Stati Membri u fil-każ ta' 

koppji binazzjonali, jista' jkun hemm 

diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità 

favur il-ġenitur li jkun joriġina mill-Istat 

Membru fejn ikunu qed jitmexxew il-

proċedimenti u kontra l-ġenitur li ma jkunx 

ċittadin ta' dak l-istat, b'riperkussjonijiet 

severi u ħafna drabi drammatiċi fuq id-

drittijiet tat-tfal; jenfasizza li ġie notifikat 

b'każijiet li jinvolvu diversi Stati Membri 

(il-Ġermanja (b'mod partikolari b'referenza 

għall-ħidma tal-Uffiċċju għall-Protezzjoni 

tat-Tfal u ż-Żgħażagħ), Franza, in-

Netherlands, is-Slovakkja, id-Danimarka) u 

n-Norveġja, u jilqa', f'dan ir-rigward, ir-

reviżjoni li se ssir fl-2016 tar-Regolament 

Brussell IIa; jenfasizza li fl-2015 grupp ta' 

ħidma ġdid, inkarigat li jipprovdi reazzjoni 

rapida u koerenti għal dan it-tħassib, 

inħoloq fi ħdan il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet, u wettaq missjoni ta' ġbir ta' 

informazzjoni biex jinvestiga ilmenti ta' din 

in-natura in situ; 

31. Jinnota t-tħassib tal-petizzjonanti dwar 

l-allegati każijiet ta' inġustizzja li seħħew 

waqt proċeduri amministrattivi u 

ġudizzjarji ta' separazzjoni jew ta' divorzju 

tal-ġenituri fejn jiġu mqajma kwistjonijiet 

dwar il-kustodja tat-tfal żgħar u l-

adozzjonijiet furzati; jinnota, f'dan il-

kuntest, li f'xi Stati Membri u fil-każ ta' 

koppji binazzjonali, jista' jkun hemm 

diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità 

favur il-ġenitur li jkun joriġina mill-Istat 

Membru fejn ikunu qed jitmexxew il-

proċedimenti u kontra l-ġenitur li ma jkunx 

ċittadin ta' dak l-istat, b'riperkussjonijiet 

severi u ħafna drabi drammatiċi fuq id-

drittijiet tat-tfal; jenfasizza li ġie notifikat 

b'każijiet li jinvolvu diversi Stati Membri 

(il-Ġermanja (b'mod partikolari b'referenza 

għall-ħidma tal-Uffiċċju għall-Protezzjoni 

tat-Tfal u ż-Żgħażagħ), Franza, in-

Netherlands, is-Slovakkja, id-Danimarka) u 

n-Norveġja, u jilqa', f'dan ir-rigward, ir-

reviżjoni li se ssir fl-2016 tar-Regolament 

Brussell IIa; jenfasizza li fl-2015 grupp ta' 

ħidma ġdid, inkarigat li jipprovdi reazzjoni 

rapida u koerenti għal dan it-tħassib, 

inħoloq fi ħdan il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet, u wettaq missjoni ta' ġbir ta' 

informazzjoni fir-Renju Unit biex 

jinvestiga ilmenti ta' din in-natura in situ; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 34 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jenfasizza d-diversità tat-temi li 

jitqajmu fil-petizzjonijiet imressqa miċ-

ċittadini, bħad-drittijiet fundamentali, id-

drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta' persuni 

b'diżabilità, is-suq intern, il-liġi ambjentali, 

ir-relazzjonijiet industrijali, il-politiki tal-

migrazzjoni, il-ftehimiet kummerċjali, il-

kwistjonijiet tas-saħħa pubblika, il-

benesseri tat-tfal, it-trasport, id-drittijiet 

tal-annimali u d-diskriminazzjoni; jistieden 

lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

jispeċjalizza l-ħidma tiegħu ulterjorment 

billi jaħtar rapporteurs interni dwar il-

politiki ewlenin li l-petizzjonanti jirreferu 

għalihom; jitlob li, sabiex ikun possibbli 

għall-Kumitat li jittratta din il-firxa 

intensiva u estensiva ta' petizzjonijiet, jiġu 

allokati aktar riżorsi lis-Segretarjat tiegħu; 

34. Jenfasizza d-diversità tat-temi li 

jitqajmu fil-petizzjonijiet imressqa miċ-

ċittadini, bħad-drittijiet fundamentali, id-

drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta' persuni 

b'diżabilità, is-suq intern, il-liġi ambjentali, 

ir-relazzjonijiet industrijali, il-politiki tal-

migrazzjoni, il-ftehimiet kummerċjali, il-

kwistjonijiet tas-saħħa pubblika, il-

benesseri tat-tfal, it-trasport, id-drittijiet 

tal-annimali u d-diskriminazzjoni; jistieden 

lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

jispeċjalizza l-ħidma tiegħu u jressaq aktar 

inizjattivi parlamentari fil-plenarja dwar 

il-politiki ewlenin li l-petizzjonanti 

jirreferu għalihom, b'kooperazzjoni mill-

qrib mal-kumitati kompetenti; jitlob li, 

sabiex ikun possibbli għall-Kumitat li 

jittratta din il-firxa intensiva u estensiva ta' 

petizzjonijiet, jiġu allokati aktar riżorsi lis-

Segretarjat tiegħu; 

Or. en 

 

 


