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16. Ifakkar li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet adotta opinjonijiet mehmuża 
mar-rapporti tal-Parlament dwar firxa 
wiesgħa ta' kwistjonijiet imqajma fil-
petizzjonijiet, inkluż dwar il-monitoraġġ 
tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-20166, 
dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali7, dwar l-inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropej8, dwar ir-rapport ta' 
implimentazzjoni fir-rigward tar-
Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-
annimali waqt it-trasport fi ħdan u barra l-
UE9, dwar il-proposta biex tiġi emendata d-
Deċiżjoni 94/262/KE, Euratom tal-
Parlament tad-9 ta' Marzu 1994 dwar ir-
regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li 
jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet tal-
Ombudsman10, u dwar l-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati 
maċ-ċittadinanza tal-UE11; jissottolinja l-
fatt li, mill-bidu ta' dan it-terminu 
parlamentari, il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ipprovda aktar opinjonijiet 
fir-rigward tat-testi leġiżlattivi Ewropej li 
qed jitħejjew bħalissa;

16. Ifakkar li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet adotta opinjonijiet mehmuża 
mar-rapporti tal-Parlament dwar firxa 
wiesgħa ta' kwistjonijiet imqajma fil-
petizzjonijiet, inkluż dwar il-monitoraġġ 
tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-20166, 
dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali7, dwar l-inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropej8, dwar ir-rapport ta' 
implimentazzjoni fir-rigward tar-
Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-
annimali waqt it-trasport fi ħdan u barra l-
UE9, dwar il-proposta biex tiġi emendata d-
Deċiżjoni 94/262/KE, Euratom tal-
Parlament tad-9 ta' Marzu 1994 dwar ir-
regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li 
jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet tal-
Ombudsman10, u dwar l-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati 
maċ-ċittadinanza tal-UE11; jissottolinja l-
fatt li, mill-bidu ta' dan it-terminu 
parlamentari, il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ipprovda aktar opinjonijiet 
fir-rigward tat-testi leġiżlattivi Ewropej li 
qed jitħejjew bħalissa; jisħaq fuq l-
importanza li tingħata ġustifikazzjoni 
għall-emendi u, kemm jista' jkun, issir 
referenza diretta għall-petizzjonijiet taċ-
ċittadini;

_________________
6 Opinjoni adottata fil-21 ta' Marzu 2018.

_________________
6 Opinjoni adottata fil-21 ta' Marzu 2018.
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7 Opinjoni adottata fl-24 ta' April 2018.
8 Opinjoni adottata fis-16 ta' Mejju 2018.
9 Opinjoni adottata fid-9 ta' Ottubru 2018.
10 Opinjoni adottata fil-
21 ta' Novembru 2018.
11 Opinjoni adottata fil-
21 ta' Novembru 2018.

7 Opinjoni adottata fl-24 ta' April 2018.
8 Opinjoni adottata fis-16 ta' Mejju 2018.
9 Opinjoni adottata fid-9 ta' Ottubru 2018.
10 Opinjoni adottata fil-
21 ta' Novembru 2018.
11 Opinjoni adottata fil-
21 ta' Novembru 2018.
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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 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; jenfasizza li l-
għadd ta' petizzjonijiet naqas minn 2 715 
fl-2014 għal 1 202 fl-2018, parzjalment 
bħala riżultat tar-rieżami amministrattiv 
tal-proċedura tal-petizzjonijiet u tal-portal 
tal-internet tal-petizzjonijiet, li wassal biex 
petizzjonanti potenzjali jkunu infurmati 
aħjar dwar l-oqsma ta' attività tal-UE u 
dwar it-tweġibiet possibbli għall-
petizzjonijiet ammissibbli, u li ppermetta li 
huma jiffirmaw jew jappoġġjaw 
petizzjonijiet eżistenti; 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;
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