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Kunsiderazzjoni 8 a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  — wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 

tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar is-sebgħa 

u għoxrin rapport annwali dwar il-

monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-

Unjoni Ewropea (2009)1, u b’mod 

partikolari l-paragrafi 1, 23 and 32 

tiegħu, 

1 ĠU C 51E, 22.2.2013, p. 66. 
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Premessa Q 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Q. billi fl-2015 l-petizzjonijiet sottomessi 

miċ-ċittadini ġew ipproċessati aktar malajr 

u b'mod aktar effiċjenti billi l-ħin għall-

korrispondenza mal-petizzjonanti tqassar; 

billi s-segretarjat għamel sforz notevoli 

sabiex jikseb dan it-titjib; 

Q. billi fl-2015 t-tnaqqis b'nofs tal-għadd 

ta’ petizzjonijiet sottomessi miċ-ċittadini 

kien ifisser li dawk sottomessi setgħu jiġu 
pproċessati aktar malajr u b'mod aktar 

effiċjenti, billi l-ħin għall-korrispondenza 

mal-petizzjonanti għaldaqstant tqassar; 

billi s-segretarjat għamel ukoll sforz 

notevoli sabiex jikseb dan it-titjib; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

V. billi l-petizzjonijiet mingħand iċ-

ċittadini jittrattaw ukoll kwistjonijiet ta' 

ġustizzja u kooperazzjoni ġudizzjarja 

peress li, bħala riżultat ta' petizzjoni, il-

Kummissjoni bdiet djalogu bilaterali ma' 

Stat Membru dwar ir-restrizzjonijiet tiegħu 

dwar il-bidla fl-isem wara ż-żwieġ; 

V. billi l-petizzjonijiet mingħand iċ-

ċittadini jittrattaw ukoll kwistjonijiet ta' 

ġustizzja u kooperazzjoni ġudizzjarja, li, 

wara l-ħarsien tal-ambjent, kienet it-tieni 

l-akbar kwistjoni f'termini tan-numru ta' 

petizzjonijiet (172 petizzjoni, 7,5 % tal-

petizzjonijiet kollha); billi darba bħala 

riżultat ta' petizzjoni, il-Kummissjoni bdiet 

djalogu bilaterali ma' Stat Membru dwar ir-

restrizzjonijiet tiegħu dwar il-bidla fl-isem 

wara ż-żwieġ; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AG. billi l-qrati nazzjonali huma 

primarjament responsabbli biex jiżguraw li 

l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata 

korrettament fl-Istati Membri; billi, f'dan 

il-kuntest, sentenza preliminari mill-Qorti 

Ewropea tal-Ġustizzja hija għodda siewja 

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 biex 

isiru inkjesti u kontrolli fuq il-konformità 

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

żewġ proċeduri alternattivi għalhekk 

m'għandhomx jeskludu lil xulxin; 

AG. billi l-qrati nazzjonali huma 

primarjament responsabbli biex jiżguraw li 

l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata 

korrettament fl-Istati Membri; billi, f'dan 

il-kuntest, sentenza preliminari mill-Qorti 

Ewropea tal-Ġustizzja hija għodda siewja 

disponibbli għas-sistemi ġudizzjarji 

nazzjonali; billi f'xi Stati Membri din il-

proċedura ftit li xejn intużat, jekk mhux 

qatt; billi din ir-responsabbiltà inizjali bl-

ebda mod m'għandha tipprekludi rwol 

aktar proattiv mill-Kummissjoni fir-

rigward tak-iżgurar ta’ konformità mad-

dritt tal-UE, fil-kapaċità tagħha ta’ 

gwardjan tat-Trattati; billi l-petizzjonijiet 

jipprovdu possibilità alternattiva u 

indipendenti biex isiru inkjesti u kontrolli 

fuq il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE, 

u billi dawn iż-żewġ proċeduri alternattivi 

għalhekk m'għandhomx jeskludu lil xulxin; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  10a. Ma’ jaqbilx mal-interpretazzjoni 

dejjem iktar rikorrenti mill-Kummissjoni 

dwar is-sebgħa u għoxrin rapport annwali 

dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-

dritt tal-Unjoni Ewropea (2009), fejn hija 

jkollha d-dritt li tagħlaq fajls fuq liema 

ma jkun għadu ttieħed l-ebda pass formali 

fir-rigward tal-proċedimenti ta’ ksur, jew 

li tissuspendi proċedimenti ta' ksur attivi 

f’każijiet pendenti quddiem qorti 

nazzjonali; jafferma mill-ġdid l-ispirtu 

oriġinali tal-imsemmi rapport fejn talab li 

l-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha 

biex tiżgura implimentazzjoni konsistenti 

tal-leġiżlazzjoni tal-UE, fi ħdan il-

kapaċitajiet tagħha, bl-użu ta’ 

mekkaniżmi ta’ ksur indipendentement 

mill-eżistenza ta’ proċedimenti ġudizzjarji 

fil-livell nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Iqis li huwa essenzjali li titjieb il-

kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali u 

mal-kumitati relevanti tagħhom, kif ukoll 

mal-gvernijiet tal-Istati Membri, b'mod 

partikolari sabiex din tgħin ħalli jiġi żgurat 

li l-petizzjoni tiġi indirizzata mill-

awtoritajiet rilevanti u kompetenti; itenni l-

istedina tiegħu għat-tnedija ta' djalogu 

strutturat mal-Istati Membri fil-forma ta' 

laqgħat regolari mal-kumitati parlamentari 

nazzjonali rilevanti; jilqa' l-fatt li 

delegazzjoni tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż 

kienet preżenti waqt il-laqgħa tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet tal-4 ta' Mejju 2015; 

iħeġġeġ lir-rappreżentanti tal-Istati Membri 

u tal-awtoritajiet lokali u/jew reġjonali 

kkonċernati jattendu l-laqgħat tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet;; itenni l-importanza 

tal-parteċipazzjoni tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni waqt il-laqgħat u s-seduti ta' 

smigħ tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet; 

14. Iqis li huwa essenzjali li titjieb il-

kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali u 

mal-kumitati relevanti tagħhom, kif ukoll 

mal-gvernijiet tal-Istati Membri, b'mod 

partikolari sabiex din tgħin ħalli jiġi żgurat 

li l-petizzjoni tiġi indirizzata mill-

awtoritajiet rilevanti u kompetenti; itenni l-

istedina tiegħu għat-tnedija ta' djalogu 

strutturat mal-Istati Membri fil-forma ta' 

laqgħat regolari mal-kumitati parlamentari 

nazzjonali rilevanti; jilqa' l-fatt li 

delegazzjoni tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż 

kienet preżenti waqt il-laqgħa tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet tal-4 ta' Mejju 2015; 

jittama li tali djalogu jista’ jikkontribwixxi 

għal kooperazzjoni leali fis-sejba ta’ 

soluzzjonijiet siewja għal każijiet 

rikorrenti riċevuti, bħalma huma l-

petizzjonijiet dwar il-Jugendamt; iħeġġeġ 

lir-rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-

awtoritajiet lokali u/jew reġjonali 

kkonċernati jattendu l-laqgħat tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet;; itenni l-importanza 

tal-parteċipazzjoni tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni waqt il-laqgħat u s-seduti ta' 

smigħ tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet; 
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18. Jinnota l-interpretazzjoni restrittiva u 

dejqa tal-Kummissjoni fir-rigward tal-

Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali li tistabbilixxi, fost oħrajn, li 

l-Karta hija indirizzata lill-Istati Membri 

"meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-

Unjoni biss"; jinnota li l-Artikolu 51(2) tal-

Karta jiddisponi li l-Karta "ma testendix il-

kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni lil 

hinn mill-kompetenzi tal-Unjoni"; iħeġġeġ 

interpretazzjoni usa' tal-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Karta, u li finalment 

terġa' tiġi vvalutata l-pertinenza ta' dan l-

artikolu f'reviżjonijiet futuri tal-Karta u tat-

trattati; jenfasizza li xejn ma jżomm lill-

Istati Membri milli japplikaw bis-sħiħ id-

dispożizzjonijiet tal-Karta fil-leġiżlazzjoni 

nazzjonali tagħhom sabiex jiżguraw il-

protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-

ċittadini tagħhom lil hinn mill-

implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, u 

jfakkarhom li huma marbuta wkoll 

b'obbligi internazzjonali oħrajn; 

18. Jinnota l-interpretazzjoni restrittiva u 

dejqa tal-Kummissjoni fir-rigward tal-

Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali li tistabbilixxi, fost oħrajn, li 

l-Karta hija indirizzata lill-Istati Membri 

"meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-

Unjoni biss"; jinnota li l-Artikolu 51(2) tal-

Karta jiddisponi li l-Karta "ma testendix il-

kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni lil 

hinn mill-kompetenzi tal-Unjoni"; ifakkar 

li l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE spiss 

imorru lil hinn mill-Karta, u jistieden lill-

Kummissjoni tikkunsidra approċċ ġdid li 

huwa aktar konsistenti ma’ dawk l-

aspettattivi; iħeġġeġ interpretazzjoni usa' 

tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Karta, u li 

finalment terġa' tiġi vvalutata l-pertinenza 

ta' dan l-artikolu f'reviżjonijiet futuri tal-

Karta u tat-trattati; jenfasizza li xejn ma 

jżomm lill-Istati Membri milli japplikaw 

bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Karta fil-

leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom sabiex 

jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet 

fundamentali taċ-ċittadini tagħhom lil hinn 

mill-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, 

u jfakkarhom li huma marbuta wkoll 

b'obbligi internazzjonali oħrajn; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  24a. Jiddispjaċih għall-approċċ restrittiv 

ħafna meħud mill-Kummissjoni fit-

tweġibiet tagħha għall-petizzjonijiet 

relatati ma' aspetti differenti tat-

trattament xieraq tal-annimali, f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-interpretazzjoni tar-

responsabbiltajiet tagħha skont l-

Artikolu 13 tat-TFUE; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni terġa' tikkunsidra l-approċċ 

attwali tgħagħha u tkompli tanalizza l-

bażi ġuridika tiegħu sabiex jaqdi rwol fl-

iżgurar tal-protezzjoni aħjar tad-drittijiet 

tal-annimali madwar l-UE; 

Or. en 

 

 


