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D. billi fl-2015 483 petizzjoni ġew 

iddikjarati inammissibbli u billi għad 

hemm konfużjoni kbira dwar il-qasam tal-

attivitajiet tal-UE, kif muri mill-għadd 

għoli ta' petizzjonijiet inammissibbli li 

tressqu (33,8 %); billi sabiex dan jiġi 

rrimedjat jeħtieġ li titħeġġeġ u titjieb il-

komunikazzjoni maċ-ċittadini u li jiġu 

spjegati l-oqsma differenti ta' kompetenza 

– dak Ewropew, dak nazzjonali u dak 

lokali; 

D. billi fl-2015 483 petizzjoni ġew 

iddikjarati inammissibbli u billi għad 

hemm konfużjoni kbira dwar il-qasam tal-

attivitajiet tal-UE, kif muri mill-għadd 

għoli ta' petizzjonijiet inammissibbli li 

tressqu (33,8 %); billi primarjament huwa 

fl-interess tal-petizzjonijiet ammissibbli u 

b'bażi soda li l-Kumitat għall-

Petizzjonijiet ma jkollux il-piż li jkollu 

jqatta' żmien wisq twil jindirizza 

petizzjonijiet inammissibbli jew mingħajr 

bażi soda; billi sabiex dan jiġi rrimedjat 

jeħtieġ li titħeġġeġ u titjieb il-

komunikazzjoni maċ-ċittadini u li jiġu 

spjegati l-oqsma differenti ta' kompetenza 

– dak Ewropew, dak nazzjonali u dak 

lokali; 
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S. billi ġie adottat metodu speċifiku ta' 

pproċessar tal-petizzjonijiet li 

jikkonċernaw il-benesseri tat-tfal, u nħoloq 

grupp speċjali ta' ħidma dwar dan is-

suġġett, li ġie konstitwit fis-

17 ta' Settembru 2015 u Eleonora Evi 

ngħażlet bħala l-President tiegħu; 

S. billi ġie adottat metodu speċifiku ta' 

pproċessar tal-petizzjonijiet li 

jikkonċernaw il-benesseri tat-tfal, u nħoloq 

grupp speċjali ta' ħidma dwar dan is-

suġġett, li ġie konstitwit fis-

17 ta' Settembru 2015; jenfasizza li 

kwalunkwe grupp ta’ ħidma għandu 

jkollu mandat ċar biex jinkisbu riżultati 

tanġibbli u jiġi evitat kwalunkwe dewmien 

mhux ġustifikat fit-trattament tal-

petizzjonijiet; 

Or. en 



 

AM\1112055MT.docx  PE596.602v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.12.2016 A8-0366/5 

Emenda  5 

Pál Csáky 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2015 

2016/2146(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 
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3. Jenfasizza l-fatt li l-Kumitat għall-

Petizzjonijiet għandu l-opportunità u l-

isfida kbira li jidħol fi djalogu affidabbli u 

siewi maċ-ċittadini, flimkien mal-

possibilità li jqarreb lill-istituzzjonijiet tal-

UE lejn iċ-ċittadini tagħha; jinnota li dan 

għandu jgħin biex tiġi promossa d-

demokrazija parteċipattiva; iqis li sabiex 

jintlaħaq dan l-għan huwa kruċjali li jkun 

hemm reazzjoni adegwata għal 

petizzjonijiet, kemm f'termini ta' żmien kif 

ukoll ta' kwalità tat-tweġiba; 

3. Jenfasizza l-fatt li l-Kumitat għall-

Petizzjonijiet għandu l-opportunità u l-

isfida kbira li jidħol fi djalogu affidabbli u 

siewi maċ-ċittadini, flimkien mal-

possibilità li jqarreb lill-istituzzjonijiet tal-

UE lejn iċ-ċittadini tagħha; jinnota li dan 

għandu jgħin biex tiġi promossa d-

demokrazija parteċipattiva; iqis li sabiex 

jintlaħaq dan l-għan huwa kruċjali li jkun 

hemm reazzjoni adegwata għal 

petizzjonijiet, kemm f'termini ta' żmien kif 

ukoll ta' kwalità tat-tweġiba, wara l-

proċedura amministrattiva riveduta għall-

petizzjonijiet, li titlob li l-petizzjonijiet 

ammissibbli jiġu pproċessti u l-

petizzjonant jiġi infurmat fi żmien disa’ 

xhur mill-wasla; 

Or. en 



 

AM\1112055MT.docx  PE596.602v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.12.2016 A8-0366/6 

Emenda  6 

Pál Csáky 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2015 

2016/2146(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Ifakkar li r-rappreżentanza ndaqs u 

proporzjonata tan-nazzjonalitajiet tal-

petizzjonanti fid-dibattiti pubbliċi tal-

kumitat għandha tiġi rrispettata; sabiex 

tissaħħaħ id-dimensjoni Ewropea tal-

kumitat, għandha titħeġġeġ 

rappreżentazzjoni xierqa u ġusta tal-Istati 

Membri kollha fid-dibattiti pubbliċi tiegħu; 

4. Ifakkar li r-rappreżentanza ndaqs u 

proporzjonata tan-nazzjonalitajiet tal-

petizzjonanti fid-dibattiti pubbliċi tal-

kumitat għandha tiġi rrispettata; sabiex 

tissaħħaħ id-dimensjoni Ewropea tal-

kumitat, għandha titħeġġeġ 

rappreżentazzjoni xierqa u ġusta tal-Istati 

Membri kollha fid-dibattiti pubbliċi tiegħu; 

jenfasizza li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

għandu jittratta l-petizzjonijiet 

ammissibbli kollha b’importanza u 

oġġettività ugwali; jenfasizza li l-

petizzjonijiet li huma relatati ma’ 

kampanja elettorali fi Stat Membru 

m’għandhomx ikunu ttrattati skont il-

proċedura urġenti u m’għandhomx jiġi 

miżjuda fuq l-aġenda tal-Kumitat; 
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7. Jilqa' l-fatt li fl-2015 il-ħin għall-

ipproċessar tal-petizzjonijiet naqas, iżda 

jsostni madankollu li s-segretarjat tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet għandhu 

bżonn immedjat ta' iktar riżorsi tekniċi u 

iktar persunal sabiex jiggarantixxi l-

eżami diliġenti u tnaqqis ulterjuri -ħin tal-

ipproċessar tal-petizzjonijiet, filwaqt li 

jiżgura l-kwalità tat-trattament tagħhom; 

7. Jilqa' l-fatt li fl-2015 il-ħin għall-

ipproċessar tal-petizzjonijiet naqas 

minkejja li kien meħtieġ immedjatament 

għadd akbar ta' riżorsi tekniċi; jitlob għad-

diġitalizzazzjoni tal-ipproċessar ta’ 

petizzjonijiet, notevolment bl-

introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda ta’ 

informazzjoni u komunikazzjoni biex jiġi 

ggarantit it-trattament effiċjenti u 

f’waqtha u l-aħjar użu tar-riżorsi umani 

eżistenti, filwaqt li jinżamm id-dritt taċ-

ċittadini li jressqu petizzjoni permezz tal-

posta tradizzjonali; 

Or. en 

 

 


