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Cecilia Wikström 

Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2017 

(2018/2104(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi l-parteċipazzjoni attiva hija 

possibbli biss dment li jkun hemm proċess 

demokratiku u trasparenti li jippermetti 

lill-Parlament u lill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet jrendu xogħolhom sinifikanti 

u aċċessibbli għaċ-ċittadini; billi dan 

jirrikjedi għan ta' titjib kontinwu fl-

interazzjoni mal-petizzjonanti, li jinżamm 

rekord u li jittieħed vantaġġ, fost aspetti 

oħra, mill-implimentazzjoni ta' żviluppi 

teknoloġiċi ġodda, kif ukoll ma' ċittadini 

u residenti kkonċernati oħra, bħal 

sostenituri ta' petizzjonijiet permezz tal-

portal tal-internet għall-Petizzjonijiet; 

J. billi parteċipazzjoni attiva taċ-

ċittadini aktar effettiva tista' tinkiseb biss 

fil-qafas ta' governanza għalkollox 

demokratika tal-UE li tiżgura trasparenza 

sħiħa, protezzjoni effettiva tad-drittijiet 

fundamentali, involviment dirett taċ-

ċittadini fil-proċessi tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet u r-rispett dovut tal-problemi 

taċ-ċittadini fl-aġenda politika tal-UE; 

billi governanza għalkollox demokratika u 

trasparenti tippermetti wkoll lill-Parlament 

u lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet jrendu 

xogħolhom aktar sinifikanti u aċċessibbli 

għaċ-ċittadini; billi hemm bżonn ta' titjib 

kontinwu fl-interazzjoni mal-petizzjonanti 

kif ukoll ma' ċittadini u residenti oħra 

kkonċernati, bħal dawk li jappoġġjaw il-

petizzjonijiet, permezz tal-portal tal-

Internet għall-Petizzjonijiet, filwaqt li 

jinżamm rendikont tal-implimentazzjoni 

ta' żviluppi teknoloġiċi ġodda u jittieħed 

vantaġġ minnhom, fost aspetti oħra; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

U. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

iqis li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

tikkostitwixxi strument importanti ta' 

demokrazija diretta u parteċipattiva, li, jekk 

tittieħed bis-serjetà, għandha tippermetti 

liċ-ċittadini jinvolvu ruħhom b'mod attiv 

fit-tfassil tal-politiki u l-leġiżlazzjoni 

Ewropej; 

U. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

iqis li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

tikkostitwixxi strument importanti ta' 

demokrazija diretta u parteċipattiva; billi, 

sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jinvolvu 

ruħhom b'mod aktar attiv fit-tfassil tal-

politiki u l-leġiżlazzjoni Ewropej permezz 

tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, huwa 

meħtieġ rieżami tat-Trattati kurrenti tal-

UE sabiex jiġi żgurat segwitu leġiżattiv 

għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej li 

jkollhom suċċess; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jinnota li l-petizzjonijiet 

jikkostitwixxu kemm opportunità kif ukoll 

sfida għall-Parlament u għal istituzzjonijiet 

oħra tal-UE, ladarba dawn jippermettu l-

istabbiliment ta' djalogu dirett ma' ċittadini 

u residenti tal-UE, b'mod partikolari jekk 

huma jkunu affettwati mill-applikazzjoni 

tad-dritt tal-Unjoni u jfittxu mekkaniżmu 

ta' rimedju effettiv u effiċjenti; 

2. Jinnota li l-petizzjonijiet 

jikkostitwixxu kemm opportunità kif ukoll 

sfida għall-Parlament u għal istituzzjonijiet 

oħra tal-UE, ladarba dawn jippermettu l-

istabbiliment ta' djalogu dirett ma' ċittadini 

u residenti tal-UE, b'mod partikolari jekk 

huma jkunu affettwati mill-applikazzjoni 

tad-dritt tal-Unjoni u jfittxu mekkaniżmu 

ta' rimedju effettiv u effiċjenti; jenfasizza li 

l-Istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri 

jeħtiġilhom jagħmlu ħilithom kollha fi 

ħdan l-isferi ta' kompetenza rispettivi 

tagħhom biex jaslu għal soluzzjonijiet fil-

pront u effettivi tal-kwistjonijiet mqajma 

mill-petizzjonanti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jenfasizza l-importanza li titqajjem 

sensibilizzazzjoni permezz ta' dibattitu 

pubbliku kontinwu u informazzjoni aktar 

ġenerali dwar il-kompetenzi attwali tal-

UE, il-funzjonament tagħha u l-ħtieġa 

tagħha għal titjib futur, sabiex jiġi żgurat 

li ċ-ċittadini u r-residenti jkunu informati 

tajjeb dwar il-livelli li fihom jittieħdu d-

deċiżjonijiet, sabiex huma jkunu jistgħu 

jiġu involuti wkoll fid-diskussjonijiet dwar 

riformi possibbli u biex jiġi prevenut il-

fenomenu "tort ta' Brussell" użat minn xi 

Stati Membri irresponsabbli; iqis li 

dibattitu pubbliku usa' dwar l-UE, kif ukoll 

informazzjoni u edukazzjoni aħjar u r-

rapportar tal-midja rigoruż inaqqas l-

għadd ta' petizzjonijiet inammissibbli, 

peress li ċ-ċittadini u r-residenti jkunu 

aktar konxji tal-kompetenzi tal-UE; 

jinnota li s-suġġett ta' petizzjoni 

inammissibbli jista' jkollu rwol fit-tfassil 

tal-politika avolja jkun jaqa' barra mill-

kamp ta' applikazzjoni tal-Kumitat; 

3. Jenfasizza l-importanza ta' dibattitu 

pubbliku kontinwu u informazzjoni fuq 

firxa usa' dwar il-kompetenzi reali tal-UE, 

il-funzjonament tagħha u l-ġejjieni tagħha 

sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa 

urġenti li tiġi introdotta governanza 

kompletament demokratika tal-UE li 

tiżgura trasparenza sħiħa, protezzjoni 

effettiva tad-drittijiet fundamentali, 

involviment dirett taċ-ċittadini fil-proċessi 

tat-teħid tad-deċiżjonijiet u 

kunsiderazzjoni xierqa tal-problemi taċ-

ċittadini fl-aġenda politika tal-UE; 

jemmen li ċ-ċittadini u r-residenti 

jeħtiġilhom ikunu involuti direttament u 

attivament fid-diskussjonijiet u fil-

proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar 

riformi possibbli; iqis li dibattitu pubbliku 

usa' dwar l-UE, kif ukoll informazzjoni u 

edukazzjoni aħjar u r-rapportar tal-midja 

rigoruż iqajmu kuxjenza dwar id-dritt għal 

petizzjoni lill-Parlament Ewropew, fehim 

aħjar tas-setgħat tal-UE u l-problemi li 

tiffaċċja; jinnota li s-suġġett ta' petizzjoni 

inammissibbli jista' jkollu rwol fit-tfassil 

tal-politika avolja jkun jaqa' barra mill-

kamp ta' applikazzjoni tal-Kumitat; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jenfasizza li l-Inizjattiva taċ-

Ċittadini Ewropej għandha tkun kemm 

trasparenti kif ukoll effettiva sabiex isservi 

bħala strument importanti għal 

ċittadinanza u parteċipazzjoni pubblika 

attiva; jiddispjaċih li dan ma kienx il-każ 

fil-passat u li ma nkiseb l-ebda riżultat 

leġiżlattiv tanġibbli ta' inizjattivi ta' suċċess 

preċedenti; jinnota l-proposta tal-

Kummissjoni għar-reviżjoni tar-

Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej16, 

ippubblikata fit-13 ta' Settembru 2017; 

jenfasizza l-inizjattiva taċ-ċittadini ta' 

suċċess l-aktar reċenti li tressqet, bit-titolu 

"Projbizzjoni tal-glifosat biex b'hekk in-

nies u l-ambjent ikunu protetti mill-

pestiċidi tossiċi"; jindika s-seduta ta' smigħ 

pubbliku dwar din l-inizjattiva fil-

Parlament fl-20 ta' Novembru 2017; 

jistenna reazzjoni konsegwenti mill-

Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut 

tagħha; jikkonferma l-impenn tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet li jipparteċipa b'mod 

proattiv fl-organizzazzjoni ta' seduti ta' 

smigħ pubbliċi għal inizjattivi ta' suċċess; 

Jimpenja ruħu li jagħti prijorità, fil-livell 

istituzzjonali, lill-effettività ta' dan il-

proċess ta' parteċipazzjoni u li jiżgura 

segwitu leġiżlattiv xieraq; 

__________________________ 

26. Jenfasizza li l-Inizjattiva taċ-

Ċittadini Ewropej għandha tkun kemm 

trasparenti kif ukoll effettiva; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu riveduti t-Trattati kurrenti 

tal-UE biex l-Inizjattiva taċ-Ċittadini 

Ewropej issir strument importanti li 

jippromwovi ċ-ċittadinanza u l-

parteċipazzjoni pubblika attivi, filwaqt li 

jiżguraw segwitu leġiżlattiv għal dawk l-

Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej li 

jkollhom suċċess; jiddispjaċih li dan ma 

kienx il-każ fil-passat u li ma nkiseb l-ebda 

riżultat leġiżlattiv tanġibbli ta' inizjattivi ta' 

suċċess preċedenti; jinnota l-proposta tal-

Kummissjoni għar-reviżjoni tar-

Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej16, 

ippubblikata fit-13 ta' Settembru 2017; 

jenfasizza l-inizjattiva taċ-ċittadini ta' 

suċċess l-aktar reċenti li tressqet, bit-titolu 

"Projbizzjoni tal-glifosat biex b'hekk in-

nies u l-ambjent ikunu protetti mill-

pestiċidi tossiċi"; jindika s-seduta ta' smigħ 

pubbliku dwar din l-inizjattiva fil-

Parlament fl-20 ta' Novembru 2017; 

jiddispjaċih profondament dwar in-

nuqqas tal-Kummissjoni li tiżgura ġbir, 

eżami u pubblikazzjoni kompletament 

trasparenti, imparzjali u preċiżi tal-

evidenza xjentifika użata fil-proċedura li 

wasslet għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-

glifosat; jikkonferma l-impenn tal-Kumitat 
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proattiv fl-organizzazzjoni ta' seduti ta' 

smigħ pubbliċi għal inizjattivi ta' suċċess; 

Jimpenja ruħu li jagħti prijorità, fil-livell 

istituzzjonali, lill-effettività ta' dan il-

proċess ta' parteċipazzjoni u li jiżgura 

segwitu leġiżlattiv xieraq; 

__________________________ 
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