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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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 fil-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 b'mod 

sinifikanti u li ma għad hemm l-ebda 

dewmien fl-ammissjoni, fl-ipproċessar jew 

fit-trattament tal-petizzjonijiet, bis-

Segretarjat tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet li huwa aġġornat fit-

trattament tal-petizzjonijiet riċevuti, 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 fil-ħin tal-

ipproċessar tal-petizzjonijiet, filwaqt li 

jiżgura l-kwalità tat-trattament tagħhom; 

Or. en 
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9. Jinnota li l-Kummissjoni hija involuta u 

timpenja ruħha fil-proċess ta' petizzjoni u li 

hi tirreaġixxi mill-aktar fis possibbli għall-

petizzjonijiet il-ġodda li mibgħuta mill-

Parlament; jinnota li t-tweġibiet tal-

Kummissjoni sikwit ikunu iddettaljata u 

jittrattaw il-petizzjonijiet li huma fil-

kompetenza tagħha; jinnota, madankollu, li 

f'bosta każijiet il-Kummissjoni ma 

tipprovdix elementi ġodda fit-tweġibiet 

għall-petizzjonijiet u dwarhom tintalab 

reviżjoni sabiex jinbidel l-istat u l-kuntest 

tagħhom; jiddispjaċih mill-okkażjonijiet 

meta l-Kummissjoni tiffoka essenzjalment 

fuq aspetti proċedurali u ma tidħolx fis-

sustanza tal-kwistjoni; ifakkar lill-

Kummissjoni li l-petizzjonijiet li jqajmu 

ksur potenzjali tad-dritt tal-UE jistgħu 

jingħalqu biss wara li tintemm l-analiżi 

xierqa tagħhom; jinnota l-impenn tal-

Kummissjoni li tibgħat uffiċjali 

ġeneralment kompetenti għal-laqgħat tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet, peress li l-

kwalità tat-trattament globali tal-

petizzjonijiet tiżdied meta l-uffiċjali tal-

ogħla gradi disponibbli jirrappreżentaw 

lill-Kummissjoni fid-dibattiti; jiddispjaċih 

li matul il-laqgħat tal-kumitat it-tweġibiet 

tal-Kummissjoni ġeneralment ikunu 

limitati għall-kontenut tat-tweġiba uffiċjali 

mibgħuta lill-Kumitat u ma jagħtu l-ebda 

9. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni hija 

involuta u timpenja ruħha fil-proċess ta' 

petizzjoni u li hi tirreaġixxi mill-aktar fis 

possibbli għall-petizzjonijiet il-ġodda li 

mibgħuta mill-Parlament; jinnota li t-

tweġibiet tal-Kummissjoni sikwit ikunu 

iddettaljata u jittrattaw il-petizzjonijiet li 

huma fil-kompetenza tagħha; jinnota, 

madankollu, li f'bosta każijiet il-

Kummissjoni ma tipprovdix elementi 

ġodda fit-tweġibiet għall-petizzjonijiet u 

dwarhom tintalab reviżjoni sabiex jinbidel 

l-istat u l-kuntest tagħhom; jiddispjaċih 

mill-okkażjonijiet meta l-Kummissjoni 

tiffoka essenzjalment fuq aspetti 

proċedurali u ma tidħolx fis-sustanza tal-

kwistjoni; ifakkar lill-Kummissjoni li l-

petizzjonijiet li jqajmu ksur potenzjali tad-

dritt tal-UE jistgħu jingħalqu biss wara li 

tintemm l-analiżi xierqa tagħhom; jilqa' l-

impenn tal-Kummissjoni li tibgħat uffiċjali 

ġeneralment kompetenti għal-laqgħat tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet, peress li l-

kwalità tat-trattament globali tal-

petizzjonijiet tiżdied meta l-uffiċjali tal-

ogħla gradi disponibbli jirrappreżentaw 

lill-Kummissjoni fid-dibattiti; jiddispjaċih 

li matul il-laqgħat tal-kumitat it-tweġibiet 

tal-Kummissjoni ġeneralment ikunu 

limitati għall-kontenut tat-tweġiba uffiċjali 

mibgħuta lill-Kumitat u ma jagħtu l-ebda 
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informazzjoni ġdida jew relevanti li tkun 

tista' tagħmilha possibli li jissolvew il-

kwistjonijiet imqajma; jinnota li t-

tweġibiet bil-miktub jiġu kkunsidrati 

serjament, kif ukoll l-ispjegazzjonijiet 

mogħtija matul id-dibattiti orali li jsiru 

mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet; 

informazzjoni ġdida jew relevanti li tkun 

tista' tagħmilha possibli li jissolvew il-

kwistjonijiet imqajma; jilqa' l-fatt li t-

tweġibiet bil-miktub jiġu kkunsidrati 

serjament, kif ukoll l-ispjegazzjonijiet 

mogħtija matul id-dibattiti orali li jsiru 

mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet; 

Or. en 

 

 


