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6.2.2019 A8-0024/1

Emenda 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi d-dritt ta' petizzjoni jtejjeb il-
kapaċità ta' rispons tal-Parlament Ewropew 
fil-konfront taċ-ċittadini u r-residenti tal-
Unjoni Ewropea;

B. billi d-dritt ta' petizzjoni jrid 
jittejjeb sabiex tiżdied il-kapaċità ta' 
rispons tal-Parlament Ewropew fil-
konfront taċ-ċittadini u r-residenti tal-
Unjoni Ewropea, filwaqt li jiġu żgurati 
protezzjoni sħiħa tad-drittijiet 
fundamentali tagħhom u jiġu offruti 
soluzzjonijiet effettivi għall-kwistjonijiet 
kollha mqajma mill-petizzjonijiet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Emenda 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi kull petizzjoni tiġi vvalutata u 
ttrattata bir-reqqa; billi kull petizzjonant 
għandu d-dritt li jirċievi risposta u 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni dwar l-
ammissibilità li tittieħed mill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli, bil-lingwa tagħhom jew bil-
lingwa użata fil-petizzjoni;

C. billi kull petizzjoni trid tiġi 
vvalutata u ttrattata bir-reqqa; billi kull 
petizzjonant għandu d-dritt li jirċievi 
mingħajr dewmien, bil-lingwa tiegħu jew 
bil-lingwa użata fil-petizzjoni, risposta 
komprensiva u informazzjoni dwar id-
deċiżjoni dwar l-ammissibilità li tittieħed 
mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet u dwar l-
azzjoni li tittieħed minnu fl-ipproċessar u 
s-segwitu tal-petizzjoni; billi l-esperjenza 
tal-petizzjonanti fir-rigward tal-
ipproċessar tal-petizzjonijiet tagħhom hija 
influwenti ħafna fid-determinazzjoni tal-
perċezzjoni tagħhom tal-istituzzjonijiet 
tal-UE u tar-rispett tagħhom għad-dritt ta' 
petizzjoni stabbilit fid-dritt tal-Unjoni;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Emenda 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza l-opportunità li l-
petizzjonijiet joffru lill-Parlament 
Ewropew u istituzzjonijiet oħra tal-UE biex 
jidħlu fi djalogu maċ-ċittadini tal-UE li 
jkunu affettwati mill-applikazzjoni tad-dritt 
tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li titrawwem il-
kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-UE mal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kwistjonijiet 
marbuta mal-applikazzjoni tad-dritt tal-
UE; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u 
lill-Istati Membri sabiex jippromwovu d-
dritt ta' petizzjoni taċ-ċittadini u jqajmu 
sensibilizzazzjoni dwar il-kompetenzi tal-
UE u rimedji possibbli li jipprovdi l-
Parlament Ewropew waqt li jkun qed 
jipproċessa l-petizzjonijiet;

2. Jenfasizza l-opportunità li l-
petizzjonijiet joffru lill-Parlament 
Ewropew u istituzzjonijiet oħra tal-UE biex 
jidħlu fi djalogu maċ-ċittadini tal-UE li 
jkunu affettwati mill-applikazzjoni tad-dritt 
tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li titrawwem il-
kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-UE mal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kwistjonijiet 
marbuta man-nuqqasijiet, inkonsistenzi u 
diskrepanzi fid-dritt tal-UE u fl-
implimentazzjoni tiegħu sabiex jiġu 
protetti bis-sħiħ u b'mod effettiv id-
drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali taċ-
ċittadini kollha; jistieden lill-
istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri 
sabiex jippromwovu d-dritt ta' petizzjoni 
taċ-ċittadini u jqajmu sensibilizzazzjoni 
dwar il-kompetenzi tal-UE u rimedji 
possibbli li jista' jipprovdi l-Parlament 
Ewropew waqt li jkun qed jipproċessa l-
petizzjonijiet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Emenda 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati 
governanza tal-UE li tkun kompletament 
demokratika u regoli etiċi aktar stretti fl-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE 
sabiex jiġu solvuti l-problemi tan-nuqqas 
ta' trasparenza fil-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-UE, il-kunflitti ta' interess 
u l-kwistjonijiet etiċi kollha li jaffettwaw 
il-proċess leġiżlattiv fil-livell tal-UE 
relatati ma' kwistjonijiet imqajma mill-
petizzjonanti;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Emenda 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza erba' seduti ta' smigħ 
pubbliku dwar diversi suġġetti, b'mod 
partikolari dwar "Id-drittijiet taċ-Ċittadini 
wara l-Brexit" flimkien mal-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali fl-1 ta' Frar 2018, dwar "L-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - 
Reviżjoni tar-Regolament" flimkien mal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali fil-
21 ta' Frar 2018, dwar "L-impatt tas-
sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali fuq 
is-saħħa pubblika" fit-22 ta' Marzu 2018 
flimkien mal-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, u 
dwar "Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità" 
fid-9 ta' Ottubru 2018; ifakkar lill-membri 
tal-kumitat dwar l-importanza li jattendu 
seduti ta' smigħ pubbliku mitluba u 
organizzati mill-kumitat; jistieden lin-
netwerk għall-petizzjonijiet iressaq 
proposti għal seduti ta' smigħ pubbliku 
speċifiċi u suġġetti għal studji u 
riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li 
jirriflettu r-rabta bejn ix-xogħol leġiżlattiv 
li għaddej bħalissa u s-setgħa ta' skrutinju 
politiku tal-Parlament u l-petizzjonijiet li 
jittrattaw kwistjonijiet ta' tħassib ewlieni 
għaċ-ċittadini Ewropew; jissottolinja li n-
netwerk għall-petizzjonijiet huwa l-forum 
it-tajjeb biex jitressqu inizjattivi komuni 

8. Jenfasizza erba' seduti ta' smigħ 
pubbliku dwar diversi suġġetti, b'mod 
partikolari dwar "Id-drittijiet taċ-Ċittadini 
wara l-Brexit" flimkien mal-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali fl-1 ta' Frar 2018, dwar "L-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - 
Reviżjoni tar-Regolament" flimkien mal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali fil-
21 ta' Frar 2018, dwar "L-impatt tas-
sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali fuq 
is-saħħa pubblika" fit-22 ta' Marzu 2018 
flimkien mal-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, u 
dwar "Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità" 
fid-9 ta' Ottubru 2018; ifakkar lill-membri 
tal-kumitat dwar l-importanza li jattendu 
seduti ta' smigħ pubbliku mitluba u 
organizzati mill-kumitat; jilqa' l-fatt li l-
Kumitat għall-Petizzjonijiet ressaq seduti 
ta' smigħ pubbliku u suġġetti speċifiċi għal 
studji u riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew, li rriflettew ir-rabta bejn ix-
xogħol leġiżlattiv li għaddej bħalissa u s-
setgħa ta' skrutinju politiku tal-Parlament u 
l-petizzjonijiet li jittrattaw kwistjonijiet ta' 
tħassib ewlieni għaċ-ċittadini Ewropew; 
jissottolinja li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jeħtieġlu jissaħħaħ u 
jingħata l-opportunità li jressaq aktar 
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ħalli jiġu ttrattati bħala petizzjonijiet, li 
jista' jesprimi b'mod eżawrjenti l-
kontribut tal-Parlament għall-petizzjonijiet 
taċ-ċittadini Ewropej;

inizjattivi sabiex itejjeb il-kontribut tal-
Parlament fl-indirizzar tal-problemi taċ-
ċittadini Ewropej kif espress permezz tal-
petizzjonijiet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Emenda 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Huwa konvint li n-netwerk tal-
petizzjonijiet huwa mezz biex il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet isir aktar viżibbli u 
rilevanti fil-ħidma tal-kumitati l-oħra tal-
Parlament, sabiex il-petizzjonijiet jitqiesu 
aħjar fil-ħidma leġiżlattiva; jafferma mill-
ġdid it-twemmin tiegħu li l-laqgħat tan-
netwerk tal-petizzjonijiet huma vitali għat-
tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-kumitati 
parlamentari permezz tal-iskambju ta' 
informazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki bejn il-membri tan-netwerk;

11. Jemmen li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jeħtieġlu jsir aktar viżibbli u 
rilevanti fil-ħidma tal-kumitati l-oħra tal-
Parlament, sabiex il-petizzjonijiet jitqiesu 
aħjar fil-ħidma leġiżlattiva; Jafferma mill-
ġdid it-twemmin tiegħu li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jeħtieġlu jkollu rwol ċentrali 
fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-kumitati 
parlamentari billi jippromwovi, inter alia, 
skambju aktar effettiv ta' informazzjoni u 
l-aħjar prattiki bil-għan li tittejjeb il-
kapaċità ta' rispons tal-Parlament għall-
kwistjonijiet kollha mqajma fil-
petizzjonijiet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Emenda 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-
mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet skont l-
Artikolu 128(5) jew l-Artikolu 216(2) 
f'isem il-kumitat adottati fil-plenarja, 
b'mod partikolari dwar il-protezzjoni u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-
minoranzi fl-Istati Membri tal-UE2, dwar 
ir-rispons għall-petizzjonijiet dwar l-
indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' 
kuntratti għal żmien fiss3, dwar l-effetti 
negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali 
tal-Kontijiet Barranin (FATCA) tal-Istati 
Uniti fuq iċ-ċittadini tal-UE u b'mod 
partikolari l-"Amerikani aċċidentali"4, u 
dwar ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-
Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) 
f'tilwim familjari transfruntier5;

_________________
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0032.
3 Testi adottati, P8_TA(2018)0242.
4 Testi adottati, P8_TA(2018)0316.
5 Testi adottati, P8_TA(2018)0476.

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-
mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet skont l-
Artikolu 128(5) jew l-Artikolu 216(2) 
f'isem il-kumitat adottati fil-plenarja, 
b'mod partikolari dwar il-protezzjoni u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-
minoranzi fl-Istati Membri tal-UE2, dwar 
ir-rispons għall-petizzjonijiet dwar l-
indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' 
kuntratti għal żmien fiss3, dwar l-effetti 
negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali 
tal-Kontijiet Barranin (FATCA) tal-Istati 
Uniti fuq iċ-ċittadini tal-UE u b'mod 
partikolari l-"Amerikani aċċidentali"4, u 
dwar ir-rwol tal-Amministrazzjoni 
Ġermaniża għaż-Żgħażagħ (Jugendamt) 
f'tilwim familjari transfruntier5;

_________________
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0032.
3 Testi adottati, P8_TA(2018)0242.
4 Testi adottati, P8_TA(2018)0316.
5 Testi adottati, P8_TA(2018)0476.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Emenda 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jirrimarka li, fil-kuntest tal-Ġimgħa 
tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament, il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet ikkunsidra 
diversi petizzjonijiet relatati ma' 
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u 
ppreżenta studju aġġornat dwar id-
Direttiva dwar l-Iffaċilitar u l-
kriminalizzazzjoni tal-assistenza 
umanitarja lill-migranti irregolari; jitlob 
lill-Kummissjoni tipproponi l-emendar tal-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva tal-
Kunsill 2002/90/KE tat-
28 ta' Novembru 2002 sabiex jiġi definit l-
iffaċilitar ta' dħul, tranżitu u residenza 
mhux awtorizzati12, bil-għan li tiġi 
introdotta eżenzjoni obbligatorja mill-
kriminalizzazzjoni għall-għajnuna 
umanitarja f'każijiet ta' dħul, tranżitu jew 
soġġorn;

20. Jirrimarka li, fil-kuntest tal-Ġimgħa 
tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament, il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet ikkunsidra 
diversi petizzjonijiet relatati ma' 
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u 
ppreżenta studju aġġornat dwar id-
Direttiva dwar l-Iffaċilitar u l-
kriminalizzazzjoni tal-assistenza 
umanitarja lill-migranti irregolari; jitlob 
lill-Kummissjoni tipproponi strateġija tal-
UE effettiva u sostenibbli dwar il-
migrazzjoni bil-għan li ttejjeb il-modi 
legali u sikuri għad-dħul fl-UE, ir-
rilokazzjoni awtomatika u obbligatorja 
tal-persuni li jfittxu l-ażil bejn l-Istati 
Membri kollha kif ukoll li ttejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri kollha 
sabiex jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv 
il-problemi ekonomiċi u soċjali serji li qed 
jaffettwaw lill-pajjiżi ta' oriġini tal-
migranti filwaqt li jiġi żgurat li dawn ma 
jkunux obbligati jfittxu li jgħixu f'postijiet 
oħra permezz tal-migrazzjoni irregolari;

_________________
12 ĠU L 328, 5.12.2002, p. 17

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Emenda 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Huwa konvint li s-Segretarjat tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet jittratta l-
petizzjonijiet b'mod effiċjenti u b'attenzjoni 
kbira skont il-linji gwida tal-kumitat u ċ-
ċiklu tal-ħajja tal-petizzjonijiet fl-
amministrazzjoni tal-PE; jitlob li jkun 
hemm innovazzjonijiet ulterjuri fit-
trattament tal-petizzjonijiet billi jitqiesu l-
aktar żviluppi teknoloġiċi reċenti sabiex il-
proċess kollu jsir aktar ċar u aktar 
trasparenti għaċ-ċittadini Ewropej;

21. Huwa konvint li s-Segretarjat tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet jeħtieġlu 
jingħata r-riżorsi meħtieġa biex jittratta l-
petizzjonijiet b'mod aktar effiċjenti u 
b'attenzjoni akbar skont il-linji gwida tal-
kumitat; jitlob li jkun hemm 
innovazzjonijiet ulterjuri fit-trattament tal-
petizzjonijiet billi jitqiesu l-aktar żviluppi 
teknoloġiċi reċenti sabiex il-proċess kollu 
jsir aktar ċar u aktar trasparenti għaċ-
ċittadini Ewropej;

Or. en


