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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi kull petizzjoni trid tiġi evalwata u 

trattata bir-reqqa, b'mod effiċjenti, fil-

pront, b'mod trasparenti u individwalment, 

b'mod li jippreserva d-drittijiet 

parteċipattivi tal-Membri tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet; billi kull petizzjonant 

għandu jirċievi tweġiba, f'perjodu qasir ta' 

żmien, fejn jiġu indikati jew ir-raġunijiet 

għall-għeluq tal-petizzjoni jew il-miżuri ta' 

segwitu, eżekuzzjoni u monitoraġġ 

meħuda; billi koordinazzjoni istituzzjonali 

aħjar mal-istituzzjonijiet tal-UE, nazzjonali 

u reġjonali hija essenzjali biex il-

kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonijiet 

jiġu indirizzati fil-pront; 

O. billi kull petizzjoni trid tiġi evalwata u 

trattata bir-reqqa, b'mod effiċjenti, fil-

pront, b'mod trasparenti u individwalment, 

b'mod li jippreserva d-drittijiet 

parteċipattivi tal-Membri tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet u skont proċedura 

amministrattiva ċara għall-petizzjonijiet li 

ġiet stabbilita mis-Segretarju Ġenerali tal-

Parlament fl-2014, li tkopri ċ-ċiklu tal-

ħajja kollu ta' petizzjoni fil-Parlament u 

fl-aħħar mill-aħħar tiżgura li ċ-ċittadini 

jirċievu riżultati realistiċi bil-miktub fi 

żmien disa' xhur minflok ma tingħata 

tama fittizja billi petizzjonijiet jitħallew 

miftuħa għal sentejn jew aktar kif kien 

jiġri fl-imgħoddi; billi kull petizzjonant 

għandu jirċievi tweġiba, f'perjodu qasir ta' 

żmien, fejn jiġu indikati r-raġunijiet għall-

għeluq tal-petizzjoni jew il-miżuri ta' 

segwitu, eżekuzzjoni u monitoraġġ 

meħuda; billi koordinazzjoni istituzzjonali 

aħjar mal-istituzzjonijiet fil-livell tal-UE, 

nazzjonali u reġjonali hija essenzjali biex 

il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonijiet 

jiġu indirizzati fil-pront; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza l-ħidma tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet li tippermetti ċerta 

parteċipazzjoni miċ-ċittadini u r-residenti 

tal-UE fid-difiża u l-promozzjoni tad-

drittijiet tagħhom u fil-kontroll tal-

applikazzjoni korretta tar-regolamenti tal-

Unjoni billi bil-petizzjonijiet tagħhom jista' 

jsir magħruf it-tħassib taċ-ċittadini għat-

tfittxija ta' soluzzjonijiet għall-ilmenti 

leġittimi tagħhom fi żmien raġonevoli; 

itenni li koordinazzjoni istituzzjonali aħjar 

mal-istituzzjonijiet tal-UE, nazzjonali u 

reġjonali, kif ukoll ma' korpi oħrajn, hija 

essenzjali biex jiġu indirizzati malajr il-

kwistjonijiet li jitqajmu fil-petizzjonijiet; 

1. Jenfasizza l-ħidma tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet li tippermetti ċerta 

parteċipazzjoni miċ-ċittadini u r-residenti 

tal-UE fid-difiża u l-promozzjoni tad-

drittijiet tagħhom u fil-kontroll tal-

applikazzjoni korretta tar-regolamenti tal-

Unjoni billi bil-petizzjonijiet tagħhom jista' 

jsir magħruf it-tħassib taċ-ċittadini għat-

tfittxija ta' soluzzjonijiet għall-ilmenti 

leġittimi tagħhom fi żmien raġonevoli; 

jindika l-importanza ta' konformità mar-

riforma amministrattiva tal-2014 mis-

Segretarju Ġenerali tal-Parlament, li 

permezz tagħha petizzjonijiet ammissibbli 

li jeħtieġu diskussjoni għandhom jiġu 

diskussi mill-Kumitat sa mhux aktar tard 

minn disa' xhur wara li petizzjoni tiġi 

ppreżentata; itenni li koordinazzjoni 

istituzzjonali aħjar mal-istituzzjonijiet tal-

UE, nazzjonali u reġjonali, kif ukoll ma' 

korpi oħrajn, hija essenzjali biex jiġu 

indirizzati fil-pront il-kwistjonijiet li 

jitqajmu fil-petizzjonijiet; 

Or. en 

 

 


