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7.12.2016 A8-0344/441 

Emenda  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 6 – Artikolu 188 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

2. Referenza lura lill-kumitat tista' wkoll 

tintalab minn xi grupp politiku jew minn 

mhux inqas minn erbgħin Membru qabel 

jew matul il-votazzjoni. Mozzjoni bħal din 

għandu jittieħed vot fuqha minnufih. 

2. Referenza lura lill-kumitat tista' wkoll 

tintalab minn xi grupp politiku jew minn 

mhux inqas minn ħamsa u għoxrin 

Membru qabel jew matul il-votazzjoni. 

Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot 

fuqha minnufih. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Emenda  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 6 – Artikolu 189 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

1. Fuq proposta tal-President jew fuq talba 

ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 

erbgħin Membru, dibattitu jista' jingħalaq 

qabel ma jkunu tkellmu l-kelliema kollha 

mniżżlin fil-lista tal-kelliema. Għandu 

jittieħed vot fuq proposta jew talba bħal din 

minnufih. 

1. Fuq proposta tal-President jew fuq talba 

ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 

ħamsa u għoxrin Membru, dibattitu jista' 

jingħalaq qabel ma jkunu tkellmu l-

kelliema kollha mniżżlin fil-lista tal-

kelliema. Għandu jittieħed vot fuq proposta 

jew talba bħal din minnufih. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Emenda  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 6 – Artikolu 190 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Fil-bidu ta' dibattitu dwar xi punt fl-

aġenda, grupp politiku jew mhux inqas 

minn erbgħin Membru jistgħu iressqu 

mozzjoni li d-dibattitu jiġi aġġornat għal 

data u ħin speċifiċi. Mozzjoni bħal din 

għandu jittieħed vot fuqha minnufih. 

Fil-bidu ta' dibattitu dwar xi punt fl-

aġenda, grupp politiku jew mhux inqas 

minn ħamsa u għoxrin Membru jistgħu 

iressqu mozzjoni li d-dibattitu jiġi aġġornat 

għal data u ħin speċifiċi. Mozzjoni bħal din 

għandu jittieħed vot fuqha minnufih. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Emenda  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 6 – Artikolu 190 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

4. Qabel jew waqt votazzjoni, grupp 

politiku jew mhux inqas minn erbgħin 

Membru jistgħu iressqu mozzjoni li l-

votazzjoni tkun aġġornata. Mozzjoni bħal 

din għandu jittieħed vot fuqha minnufih. 

4. Qabel jew waqt votazzjoni, grupp 

politiku jew mhux inqas minn ħamsa u 

għoxrin Membru jistgħu iressqu mozzjoni 

li l-votazzjoni tkun aġġornata. Mozzjoni 

bħal din għandu jittieħed vot fuqha 

minnufih. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Emenda  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 6 – Artikolu 191 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Is-seduta tista' tiġi sospiża jew magħluqa 

waqt dibattitu jew votazzjoni jekk il-

Parlament hekk jiddeċiedi fuq proposta 

mill-President jew fuq talba ta' grupp 

politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin 

Membru. Għandu jittieħed vot fuq proposta 

jew talba bħal din minnufih. 

Is-seduta tista' tiġi sospiża jew magħluqa 

waqt dibattitu jew votazzjoni jekk il-

Parlament hekk jiddeċiedi fuq proposta 

mill-President jew fuq talba ta' grupp 

politiku jew ta' mhux inqas minn ħamsa u 

għoxrin Membru. Għandu jittieħed vot fuq 

proposta jew talba bħal din minnufih. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Emenda  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 1 – Artikolu 199 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1 a. Il-kompożizzjoni tal-kumitati 

għandha tirrifletti d-diversità politika fil-

Parlament Ewropew abbażi tal-proċedura 

deċiża mill-Parlament fil-bidu tal-mandat 

parlamentari. Il-proporzjonalità tat-

tqassim tas-siġġijiet tal-kumitati fost il-

gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati 

m għandhiex titbiegħed mill-eqreb numru 

sħiħ xieraq. 

 Meta ma jkun hemm l-ebda qbil fost il-

gruppi politiċi dwar il-piż proporzjonali 

tagħhom fi ħdan kumitat speċifiku jew 

kumitati speċifiċi, għandha tiddeċiedi l-

Konferenza tal-Presidenti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Emenda  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 1 – Artikolu 199 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

2. Emendi għall-proposti tal-Konferenza 

tal-Presidenti jkunu ammissibbli biss jekk 

jitqiegħdu fuq il-Mejda minn mhux inqas 

minn erbgħin Membru. Il-Parlament 

għandu jivvota fuq dawn l-emendi b'vot 

sigriet. 

2. Emendi għall-proposti tal-Konferenza 

tal-Presidenti jkunu ammissibbli biss jekk 

jitqiegħdu fuq il-Mejda minn mhux inqas 

minn ħamsa u għoxrin Membru. Il-

Parlament għandu jivvota fuq dawn l-

emendi b'vot sigriet. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Emenda  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 2 – Artikolu 208 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

1. Kull Membru jista' jqiegħed emendi fuq 

il-Mejda biex ikunu eżaminati mill-

kumitat. 

1. Kull Membru, irrispettivament minn 

liema kumitat jappartjeni għalih, jista' 

jqiegħed emendi fuq il-Mejda biex ikunu 

eżaminati mill-kumitat. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Emenda  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

2016/2114(REG) 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 215 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 215 Artikolu 215  

Dritt ta' Petizzjoni Dritt ta' Petizzjoni 

1. Kull ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea 

u kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun 

residenti jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat fi 

Stat Membru għandhom id-dritt li 

jindirizzaw, b'mod individwali jew 

flimkien ma' ċittadini jew persuni oħrajn, 

petizzjoni lill-Parlament dwar xi kwistjoni 

li tkun taqa' fl-oqsma ta' attività ta' l-

Unjoni Ewropea u li tkun taffettwahom 

direttament. 

1. B'konformità mal-Artikolu 227 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, kull ċittadin tal-Unjoni 

Ewropea u kull persuna fiżika jew ġuridika 

li tkun residenti jew li jkollha l-uffiċċju 

reġistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt 

li jindirizzaw, b'mod individwali jew 

flimkien ma' ċittadini jew persuni oħrajn, 

petizzjoni lill-Parlament dwar xi kwistjoni 

li tkun taqa' fl-oqsma ta' attività tal-Unjoni 

Ewropea u li tkun taffettwahom 

direttament. 

2. Petizzjonijiet lill-Parlament 

għandhom juru l-isem, in-nazzjonalità u l-

indirizz permamenti ta' kull wieħed minn 

dawk li jkunu qed jagħmlu l-petizzjoni. 

2. 2. Il-petizzjonijiet lill-Parlament 

għandhom juru l-isem u l-indirizz 

permamenti ta' kull wieħed minn dawk li 

jkunu qed jagħmlu l-petizzjoni. 

  

3. Meta petizzjoni tkun iffirmata minn 

bosta persuni fiżiċi jew ġuridiċi, il-

firmatarji għandhom jaħtru rappreżentant u 

viċi rappreżentanti li għandhom jitqiesu 

bħala l-petizzjonanti għall-finijiet ta' dan it-

Titolu. 

3. Meta petizzjoni tkun iffirmata minn 

bosta persuni fiżiċi jew ġuridiċi, il-

firmatarji għandhom jaħtru rappreżentant u 

viċi rappreżentanti li għandhom jitqiesu 

bħala l-petizzjonanti għall-finijiet ta' dan it-

Titolu. 
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Meta ma tkun saret l-ebda nominazzjoni 

bħal din, l-ewwel firmatarju jew persuna 

oħra xierqa għandhom jitqiesu bħala l-

petizzjonanti. 

Meta ma tkun saret l-ebda nominazzjoni 

bħal din, l-ewwel firmatarju jew persuna 

oħra xierqa għandhom jitqiesu bħala l-

petizzjonanti. 

4.  Kull petizzjonant jista' fi 

kwalunkwe żmien jirtira l-appoġġ tiegħu 

għall-petizzjoni. 

4.  Kull petizzjonant jista' fi 

kwalunkwe żmien jirtira l-firma tiegħu 

mill-petizzjoni. 

Wara l-irtirar tal-appoġġ mill-

petizzjonanti kollha l-petizzjoni għandha 

ssir nulla u bla effett. 

Jekk il-petizzjonanti kollha jirtiraw il-

firma tagħhom, il-petizzjoni għandha ssir 

nulla u bla effett. 

5.  Il-petizzjonijiet għandhom ikunu 

miktuba b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea. 

5.  Il-petizzjonijiet għandhom ikunu 

miktuba b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea. 

Petizzjonijiet miktuba b'xi lingwa oħra 

jkunu kkunsidrati biss jekk min jagħmel il-

petizzjoni jkun hemeż traduzzjoni f'xi 

waħda mil-lingwi uffiċjali. Il-

korrispondenza tal-Parlament ma' min 

jagħmel il-petizzjoni għandha tkun bil-

lingwa uffiċjali li biha tkun miktuba t-

traduzzjoni. 

Petizzjonijiet miktuba b'xi lingwa oħra 

jkunu kkunsidrati biss jekk min jagħmel il-

petizzjoni jkun hemeż traduzzjoni f'xi 

waħda mil-lingwi uffiċjali. Il-

korrispondenza tal-Parlament ma' min 

jagħmel il-petizzjoni għandha tkun bil-

lingwa uffiċjali li biha tkun miktuba t-

traduzzjoni. 

Il-Bureau jista' jiddeċiedi li l-petizzjonijiet 

u l-korrispondenza mal-petizzjonanti 

jistgħu jkunu abbozzati b'lingwi oħra li 

huma użati f' xi Stat Membru. 

Il-Bureau jista' jiddeċiedi li l-petizzjonijiet 

u l-korrispondenza mal-petizzjonanti 

jistgħu jkunu abbozzati b'lingwi oħra li, 

skont l-ordni kostituzzjonali tal-Istati 

Membri kkonċernati, igawdu minn status 

uffiċjali fit-territorju tagħhom kollu jew 

f'parti minnu. 

 5a.  Il-petizzjonijiet jistgħu jitressqu 

jew bil-posta jew permezz tal-portal tal-

Petizzjonijiet li għandu jsir disponibbli 

fuq is-sit web tal-Parlament u li għandu 

jiggwida lill-petizzjonant biex jifformula l-

petizzjoni b'mod li jkun konformi mal-

paragrafi 1 u 2. 

 5b. Meta jintlaqgħu ħafna 

petizzjonijiet dwar suġġett simili, dawn 

jistgħu jiġu ttrattati b'mod konġunt. 

6.  Petizzjonijiet għandhom jiddaħħlu 

f'reġistru fl-ordni li fih jiġu rċevuti jekk 

ikunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

stipulati fil-paragrafu 2; dawk li ma jkunux 

jissodisfaw il-kundizzjonijiet għandhom 

jiġu arkivjati, u min għamel il-petizzjoni 

6.  Petizzjonijiet għandhom jiddaħħlu 

f'reġistru fl-ordni li fih jiġu rċevuti jekk 

ikunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

stipulati fil-paragrafu 2; dawk li ma jkunux 

jissodisfaw il-kundizzjonijiet għandhom 

jiġu arkivjati, u min għamel il-petizzjoni 
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għandu jingħata r-raġunijiet għal dan. għandu jingħata r-raġunijiet għal dan. 

7.  Petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-

reġistru għandhom jitressqu mill-President 

quddiem il-kumitat responsabbli li għandu 

l-ewwel jistabbilixxi jekk il-petizzjoni 

tkunx ammissibbli jew le skont l-Artikolu 

227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea. 

7.  Petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-

reġistru għandhom jitressqu mill-President 

quddiem il-kumitat responsabbli li għandu 

l-ewwel jistabbilixxi jekk il-petizzjoni 

tkunx ammissibbli skont l-Artikolu 227 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. 

Jekk il-kumitat responsabbli ma jilħaqx 

konsensus dwar l-ammissibilità tal-

petizzjoni, din għandha tiġi ddikjarata 

ammissibbli jekk kemm-il darba jkun 

hemm talba f'das-sens minn mhux anqas 

minn kwart tal-membri tal-kumitat. 

Jekk il-kumitat responsabbli ma jilħaqx 

konsensus dwar l-ammissibilità tal-

petizzjoni, din għandha tiġi ddikjarata 

ammissibbli jekk kemm-il darba jkun 

hemm talba f'das-sens minn mhux anqas 

minn kwart tal-membri tal-kumitat. 

8.  Petizzjonijiet dikjarati 

inammissibbli mill-kumitat għandhom jiġu 

arkivjati; il-petizzjonant għandu jkun 

mgħarraf bid-deċiżjoni u bir-raġunijiet li 

wasslu għaliha. Meta jkun possibbli, 

jistgħu jiġu rrakkomandati mezzi ta' 

riparazzjoni alternattivi. 

8.  Petizzjonijiet ddikjarati 

inammissibbli mill-kumitat għandhom jiġu 

arkivjati; il-petizzjonant għandu jkun 

mgħarraf bid-deċiżjoni u bir-raġunijiet li 

wasslu għaliha. Meta jkun possibbli, 

jistgħu jiġu rrakkomandati mezzi ta' 

riparazzjoni alternattivi. 

9. Il-petizzjonijiet, ladarba jiddaħħlu 

fir-reġistru, għandhom bħala regola 

ġenerali jsiru dokumenti pubbliċi, u l-isem 

tal-petizzjonant kif ukoll il-kontenut tal-

petizzjoni jistgħu jiġu ppubblikati mill-

Parlament għal raġunijiet ta' trasparenza. 

9. Il-petizzjonijiet, ladarba jiddaħħlu 

fir-reġistru, għandhom isiru dokumenti 

pubbliċi, u l-isem tal-petizzjonant, tal-

kopetizzjonanti possibbli u tas-sostenituri 

possibbli kif ukoll il-kontenut tal-petizzjoni 

jistgħu jiġu ppubblikati mill-Parlament 

għal raġunijiet ta' trasparenza. Il-

petizzjonant, il-kopetizzjonanti u s-

sostenituri għandhom jiġu mgħarrfa dwar 

dan. 

10.  Minkejja d-dispożizzjonijiet 

imniżżla fil-paragrafu 9 hawn fuq, il-

petizzjonant jista' jitlob li ismu ma jidhirx 

sabiex tkun imħarsa l-privatezza tiegħu, 

f'liema każ il-Parlament għandu jilqa' it-

talba. 

10.  10. Minkejja l-paragrafu 9 hawn 

fuq, il-petizzjonant, kopetizzjonant jew 

sostenitur jista' jitlob li ismu ma jidhirx 

sabiex titħares il-privatezza tiegħu, f'liema 

każ il-Parlament għandu jilqa' it-talba. 

Meta l-ilment tal-petizzjonant ma jkunx 

jista' jiġi investigat għal raġunijiet ta' 

anonomità, il-petizzjonant għandu jiġi 

kkonsultat rigward x'passi oħra jridu 

jkomplu jittieħdu. 

Meta l-ilment tal-petizzjonant ma jkunx 

jista' jiġi investigat għal raġunijiet ta' 

anonomità, il-petizzjonant għandu jiġi 

kkonsultat rigward x'passi oħra jridu 

jittieħdu. 

 10a. Bl-għan li jipproteġi d-drittijiet ta' 

partijiet terzi, il-Parlament jista', fuq 
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mozzjoni tiegħu stess jew fuq talba mill-

parti terza kkonċernata, janonimizza 

petizzjoni u/jew data oħra li tkun tinsab 

fiha, jekk jara li jkun xieraq li jagħmel 

hekk.  

11.  Il-petizzjonant jista' jitlob li l-

petizzjoni tiegħu (jew tagħha) tiġi ttrattata 

b'mod kunfidenzjali, f'liema każ 

għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet 

xierqa mill-Parlament biex jiġi żgurat illi 

l-kontenut ma jsirx pubbliku. Il-

petizzjonant għandu jiġi mgħarraf taħt 

liema kundizzjonijiet preċiżi għandha 

tapplika din id-dispożizzjoni. 

 

12.  Meta l-kumitat iqis li jkun il-każ, 

dan jista' jirreferi l-kwistjoni lill-

Ombudsman. 

 

13.  Petizzjonijiet indirizzati lill-

Parlament minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 

li la jkunu ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea u 

lanqas jkunu residenti fi Stat Membru, u 

lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi 

Stat Membru, għandhom ikunu reġistrati u 

arkivjati separatament. Kull xahar, il-

President għandu jibgħat rendikont ta' 

petizzjonijiet bħal dawn li jkunu waslu 

matul ix-xahar ta' qabel, liema rendikont 

għandu jindika s-suġġett ta' dawn il-

petizzjonijiet, lill-kumitat responsabbli 

għall-petizzjonijiet li jista' jitlob li jingħata 

dawk li jkun jixtieq jeżamina. 

13.  Petizzjonijiet indirizzati lill-

Parlament minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 

li la jkunu ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea u 

lanqas jkunu residenti fi Stat Membru, u 

lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi 

Stat Membru, għandhom ikunu reġistrati u 

arkivjati separatament. Kull xahar, il-

President għandu jibgħat rendikont ta' 

petizzjonijiet bħal dawn li jkunu waslu 

matul ix-xahar ta' qabel, liema rendikont 

għandu jindika s-suġġett ta' dawn il-

petizzjonijiet, lill-kumitat responsabbli 

għall-petizzjonijiet li jista' jitlob li jingħata 

dawk li jkun jixtieq jeżamina. 

Or. en 
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Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 216 Artikolu 216  

Eżami ta' Petizzjonijiet Eżami ta' Petizzjonijiet 

1.  Il-petizzjonijiet ammissibbli 

għandhom jiġu kkunsidrati mill-kumitat 

responsabbli waqt l-attività normali tiegħu, 

permezz ta' diskussjoni waqt laqgħa 

regolari jew permezz ta' proċedura bil-

miktub. Il-petizzjonanti jistgħu jiġu 

mistiedna sabiex jipparteċipaw fil-laqgħat 

tal-kumitat jekk tkun se tiġi diskussa l-

petizzjoni tagħhom, jew inkella jistgħu 

jitolbu huma biex ikunu preżenti. Id-dritt 

tal-kelma għandu jingħata lill-petizzjonanti 

skont id-diskrezzjoni tal-president tal-

kumitat. 

1.  Il-petizzjonijiet ammissibbli 

għandhom jiġu kkunsidrati mill-kumitat 

responsabbli waqt l-attività normali tiegħu, 

permezz ta' diskussjoni waqt laqgħa 

regolari jew permezz ta' proċedura bil-

miktub. Il-petizzjonanti jistgħu jiġu 

mistiedna sabiex jipparteċipaw fil-laqgħat 

tal-kumitat jekk tkun se tiġi diskussa l-

petizzjoni tagħhom, jew inkella jistgħu 

jitolbu huma biex ikunu preżenti. Id-dritt 

tal-kelma għandu jingħata lill-petizzjonanti 

skont id-diskrezzjoni tal-president tal-

kumitat. 

2.  Il-kumitat jista', għal dak li għandu 

x'jaqsam ma' petizzjoni ammissibbli, 

jiddeċiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva 

proprja skont l-Artikolu 52(1) jew li 
jippreżenta mozzjoni qasira għal 

riżoluzzjoni lill-Parlament, kemm-il darba 

ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni mill-

Konferenza tal-Presidenti. Mozzjonijiet 

għal riżoluzzjoni bħal dawn għandhom 

jitqiegħdu fl-abbozz tal-aġenda tas-sessjoni 

parzjali li ssir mhux aktar tard minn tmien 

ġimgħat wara li jkunu ġew adottati fil-

2. 2. Il-kumitat jista', għal dak li 

għandu x'jaqsam ma' petizzjoni 

ammissibbli, jiddeċiedi li jressaq mozzjoni 

qasira għal riżoluzzjoni lill-Parlament, 

kemm-il darba l-Konferenza tal-Presidenti 

tal-Kumitati tkun mgħarrfa minn qabel u 
ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni mill-

Konferenza tal-Presidenti. Mozzjonijiet 

għal riżoluzzjoni bħal dawn għandhom 

jitqiegħdu fl-abbozz tal-aġenda tas-sessjoni 

parzjali li ssir mhux aktar tard minn tmien 

ġimgħat wara li jkunu ġew adottati fil-
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kumitat. Għandha ssir votazzjoni 

waħdanija għalihom u għandhom ikunu 

wkoll mingħajr dibattitu ħlief jekk il-

Konferenza tal-Presidenti ma tiddeċidix 

b’mod eċċezzjonali li tapplika l-Artikolu 

151. 

kumitat. Għandha ssir votazzjoni 

waħdanija għalihom. Il-Konferenza tal-

Presidenti tista' tipproponi li tapplika l-

Artikolu 151, u fin-nuqqas ta' dan 

għandhom jiġu adottati mingħajr 

dibattitu. 

Il-kumitat jista' jitlob opinjonijiet 

mingħand kumitati oħra li għandhom 

responsabilità speċifika għall-kwistjoni li 

tkun qed tiġi meqjusa skond l-Artikolu 53 

u l-Anness VI. 

 

3. Meta r-rapport jittratta, b'mod 

partikolari, l-applikazjoni jew l-

interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, jew xi 

tibdil propost għal-liġi eżistenti, il-kumitat 

responsabbli għas-suġġett għandu jiġi 

assoċjat skont l-Artikolu 53(1) u l-ewwel u 

t-tieni inċiżi tal-Artikolu 54. Il-kumitat 

responsabbli għandu jaċċetta mingħajr 

votazzjoni suġġerimenti għal partijiet tal-

mozzjoni għal riżoluzzjoni li jaslu 

mingħand il-kumitat responsabbli għas-

suġġett u li jittrattaw l-applikazzjoni jew l-

interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jew xi 

tibdil għal-liġi eżistenti. Jekk il-kumitat 

responsabbli ma jaċċettax dawn is-

suġġerimenti, il-kumitat assoċjat jista' 

jqegħidhom direttament fuq il-Mejda fil-

plenarja. 

3. 3. Meta l-kumitat ikollu l-ħsieb li 

jfassal rapport fuq inizjattiva proprja 

skont l-Artikolu 52(1) fir-rigward ta' 

petizzjoni ammissibbli u li jkun jittratta, 

b'mod partikolari, l-applikazjoni jew l-

interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, jew xi 

tibdil propost għal-liġi eżistenti, il-kumitat 

responsabbli għas-suġġett għandu jiġi 

assoċjat skont l-Artikolu 53 u l-

Artikolu 54. Il-kumitat responsabbli 

għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni 

suġġerimenti għal partijiet tal-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni li jaslu mingħand il-

kumitat responsabbli għas-suġġett u li 

jittrattaw l-applikazzjoni jew l-

interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jew xi 

tibdil għal-liġi eżistenti. Jekk il-kumitat 

responsabbli ma jaċċettax dawn is-

suġġerimenti, il-kumitat assoċjat jista' 

jqegħidhom direttament fuq il-Mejda fil-

plenarja. 

4. Għandu jitwaqqaf reġistru 

elettroniku li fih iċ-ċittadini jkunu jistgħu 

jagħtu jew jirtiraw l-appoġġ tagħhom lill-

petiżżjonant, billi jpoġġu l-firma 

elettronika tagħhom fuq petizzjonijiet li 

jkunu ġew dikjarati ammissibbli u li 

jkunu ddaħħlu fir-reġistru. 

4.  Il-firmatarji jistgħu jagħtu appoġġ 

jew jirtiraw l-appoġġ tagħhom lil jew minn 

petizzjoni ammissibbli fuq il-Portal tal-

Petizzjonijiet li għandu jsir disponibbli 

fuq is-sit web tal-Parlament. 

5. Meta jkun qed jinvestiga 

petizzjonijiet, jistabbilixxi fatti jew ifittex 

soluzzjonijiet il-kumitat jista' jorganizza 

żjarat sabiex jinstabu l-fatti fl-Istat 

Membru jew fir-reġjun konċernat mill-

petizzjoni. 
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Ir-rapporti dwar iż-żjarat għandhom jiġu 

abbozzati minn min jieħu sehem fihom. 

Dawn ir-rapporti għandhom jiġu 

mgħoddija lill-President wara l-

approvazzjoni tal-kumitat. 

 

Żjarat għall-ġbir tal-fatti u r-rapporti 

dwar dawk iż-żjarat huma mmirati biss 

biex jipprovdu lill-Kumitat bit-tagħrif 

mitlub sabiex ikun jista' jqis il-petizzjoni 

b'mod ulterjuri. Tali rapporti huma 

abbozzati taħt ir-responsabbiltà esklussiva 

tal-parteċipanti fiż-żjara, li għandhom 

ifittxu li jilħqu konsensus. Jekk dan ma 

jintlaħaqax, ir-rapport għandu 

jistabbilixxi s-sejbiet diverġenti tal-fatti 

jew tal-valutazzjonijiet. Ir-rapport jiġi 

sottomess lill-Kumitat għall-approvazzjoni 

tiegħu permezz ta' vot wieħed, sakemm il-

President ma jiddikjarax, fejn xieraq, li l-

emendi jistgħu jitressqu għal partijiet tar-

rapport. L-Artikolu 56 ma japplikax għal 

dawn ir-rapporti, la direttament u lanqas 

mutatis mutandis. Fil-każ li l-Kumitat ma 

japprovahomx, ir-rapporti ma 

għandhomx jiġu mgħoddija lill-President. 

 

6.  Il-kumitat jista' jitlob l-għajnuna 

tal-Kummissjoni, b’mod partikulari 

permezz ta’ tagħrif dwar l-applikazzjoni 

tal-liġi tal-Unjoni jew dwar il-konformità 

magħha, u permezz ta' kull tagħrif jew 

dokumenti li jkunu relevanti għall-

petizzjoni. Għandhom jiġu mistiedna 

rappreżentanti tal-Kummissjoni biex 

jattendu l-laqgħat tal-kumitat. 

6.  Il-kumitat jista' jitlob l-għajnuna 

tal-Kummissjoni, b’mod partikulari 

permezz ta’ tagħrif dwar l-applikazzjoni 

tal-liġi tal-Unjoni jew dwar il-konformità 

magħha, u permezz ta' kull tagħrif jew 

dokumenti li jkunu relevanti għall-

petizzjoni. Għandhom jiġu mistiedna 

rappreżentanti tal-Kummissjoni biex 

jattendu l-laqgħat tal-kumitat. 

7.  Il-kumitat jista' jitlob lill-President 

biex jgħaddi l-opinjoni jew ir-

rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni, 

lill-Kunsill jew lill-awtorità kkonċernata 

tal-Istat Membru għal azzjoni jew tweġiba. 

7.  Il-kumitat jista' jitlob lill-President 

biex jgħaddi l-opinjoni jew ir-

rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni, 

lill-Kunsill jew lill-awtorità kkonċernata 

tal-Istat Membru għal azzjoni jew tweġiba. 

8.  Il-kumitat għandu jgħarraf lill-

Parlament kull sitt xhur dwar ir-riżultat 

tad-deliberazzjonijiet tiegħu. 

8.  8. Il-kumitat għandu jirrapporta 

lill-Parlament kull sena dwar ir-riżultat 

tad-deliberazzjonijiet tiegħu u, fejn ikun 

xieraq, dwar il-miżuri meħuda mill-

Kunsill jew mill-Kummissjoni dwar il-

petizzjonijiet riferuti lilhom mill-

Parlament. 
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Il-kumitat jista', b'mod partikulari, 

jgħarraf lill-Parlament bil-miżuri meħuda 

mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni dwar 

petizzjonijiet riferuti lilhom mill-

Parlament. 

 

Il-petizzjonant għandu jiġi mgħarraf bid-

deċiżjoni meħuda mill-kumitat u għandu 

jingħata r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni. 

 

Meta l-konsiderazzjoni ta' petizzjoni 

ammissibbli tintemm, din għandha tiġi 

ddikjarata magħluqa u l-petizzjonant 

għandu jiġi mgħarraf. 

Meta l-konsiderazzjoni ta' petizzjoni 

ammissibbli tintemm, din għandha tiġi 

ddikjarata magħluqa b'deċiżjoni tal-

kumitat. 

 9a. Il-petizzjonant għandu jiġi 

mgħarraf bid-deċiżjonijiet rilevanti kollha 

meħudin mill-kumitat u bir-raġunijiet 

għal dawk id-deċiżjonijiet, inkluż meta l-

petizzjoni tiegħu tkun ġiet inkluża fil-

lista B. 

 9b. Petizzjoni tista' terġa' tinfetaħ 

b'deċiżjoni tal-kumitat, jekk fatti ġodda 

rilevanti relatati mal-petizzjoni jkunu 

tressqu għall-attenzjoni tiegħu u jekk il-

petizzjonant jitlob li dan isir. 

 9c. B'maġġoranza tal-membri tiegħu, 

il-kumitat għandu jadotta linji gwida 

għat-trattament tal-petizzjonijiet skont 

dawn ir-Regoli ta' Proċedura. 

Or. en 

 

 

 


