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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AO. billi kull petizzjoni tiġi eżaminata u 

indirizzata b'attenzjoni u kull petizzjonant 

irid jirċievi tweġiba f'perjodu raġonevoli ta' 

żmien; 

AO. billi kull petizzjoni tiġi eżaminata u 

indirizzata b'attenzjoni u kull petizzjonant 

irid jirċievi tweġiba f'perjodu raġonevoli ta' 

żmien; billi kull petizzjonant għandu jiġi 

infurmat bir-raġunijiet għal għeluq ta’ 

petizzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Ifakkar fil-passi li għadhom meħtieġa 

biex jiġu konklużi l-fażijiet pendenti tal-

proġett tal-portal tal-petizzjonijiet, fejn il-

petizzjonanti se jkunu jistgħu jirċievu 

informazzjoni f'ħin reali dwar l-istatus tal-

petizzjoni tagħhom u se jiġu notifikati 

awtomatikament dwar bidliet fil-proċess ta' 

pproċessar bħad-dikjarazzjoni ta' 

ammissibilità, ir-riċevuta ta' tweġiba 

mingħand il-Kummissjoni jew l-inklużjoni 

tal-petizzjoni tagħhom fl-aġenda ta' laqgħa 

tal-kumitat u l-link għax-xandir fuq il-web, 

u se jingħataw kuntatt mas-segretarjat tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jiksbu 

informazzjoni ċara u diretta; jisħaq li l-

portal fuq il-web huwa sors ta' 

informazzjoni kruċjali għaċ-ċittadini tal-

UE, u li għalhekk għandha tiġi provduta 

informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-

petizzjoni; 

34. Ifakkar fil-passi li għadhom meħtieġa 

biex jiġu konklużi l-fażijiet pendenti tal-

proġett tal-portal tal-petizzjonijiet, fejn il-

petizzjonanti se jkunu jistgħu jirċievu 

informazzjoni f'ħin reali dwar l-istatus tal-

petizzjoni tagħhom u se jiġu notifikati 

awtomatikament dwar bidliet fil-proċess ta' 

pproċessar bħad-dikjarazzjoni ta' 

ammissibilità, ir-riċevuta ta' tweġiba 

mingħand il-Kummissjoni jew l-inklużjoni 

tal-petizzjoni tagħhom fl-aġenda ta' laqgħa 

tal-kumitat u l-link għax-xandir fuq il-web, 

u għaldaqstant jingħataw informazzjoni 

ċara u diretta mis-segretarjat tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet; jisħaq li l-portal fuq il-

web huwa sors ta' informazzjoni kruċjali 

għaċ-ċittadini tal-UE, u li għalhekk 

għandha tiġi provduta informazzjoni dwar 

iċ-ċiklu tal-ħajja tal-petizzjoni; 

Or. en 

 

 


