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Miroslavs Mitrofanovs
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi fl-2018 saru erba' żjarat ta' ġbir 
ta' informazzjoni, li twettqu skont l-
Artikolu 216a tar-Regoli ta' Proċedura: 
f'Lusatia (il-Ġermanja) dwar l-impatt tal-
estrazzjoni tal-linjite fuq il-popolazzjoni 
lokali, b'mod partikolari l-komunità Sorb, u 
dwar it-tniġġis tax-xmara Spree u tal-
ilmijiet tal-madwar; f'Famagusta (Ċipru) 
dwar l-għoti lura taż-żona magħluqa tal-
belt okkupata ta' Famagusta lill-abitanti 
oriġinali; f'Doñana (Spanja) dwar is-
sitwazzjoni ambjentali u d-degradazzjoni 
possibbli fiż-żona protetta tal-Park 
Nazzjonali ta' Doñana; u f'Valledora (l-
Italja) dwar ħsara ambjentali minħabba 
miżbliet u barrieri; 

J. billi fl-2018 saru erba' żjarat ta' ġbir 
ta' informazzjoni, li twettqu skont l-
Artikolu 216a tar-Regoli ta' Proċedura: 
f'Lusatia (il-Ġermanja) dwar l-impatt tal-
estrazzjoni tal-linjite fuq il-popolazzjoni 
lokali, b'mod partikolari l-komunità Sorb, u 
dwar it-tniġġis tax-xmara Spree u tal-
ilmijiet tal-madwar; f'Famagusta (Ċipru) 
dwar l-għoti lura taż-żona magħluqa tal-
belt okkupata ta' Famagusta lill-abitanti 
oriġinali; f'Doñana (Spanja) dwar is-
sitwazzjoni ambjentali u d-degradazzjoni 
possibbli fiż-żona protetta tal-Park 
Nazzjonali ta' Doñana minħabba proġett 
tal-ħażna tal-gass u l-isfruttament 
eċċessiv tar-riżorsi tal-ilma ta' taħt l-art; u 
f'Valledora (l-Italja) dwar ħsara ambjentali 
minħabba miżbliet u barrieri;
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Cecilia Wikström
Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa P

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

P. billi għadd ta' titjib tekniku ġie 
implimentat sabiex jagħmel il-portal tal-
internet għall-petizzjonijiet aktar faċli 
għall-utent u aċċessibbli għaċ-ċittadini, 
bħal aktar żvilupp tal-funzjoni ta' tiftix, 
żieda fin-numru ta' riżultati murija u l-fatt 
li l-utenti jkunu jistgħu jillokalizzaw 
petizzjonijiet permezz ta' kliem ewlieni 
enfasizzat fit-titolu u s-sommarju tal-
petizzjoni, u l-implimentazzjoni ta' notifiki 
aktar speċifiċi għall-utenti fil-lingwa 
tagħhom stess; billi l-istatistika tal-portal 
saret disponibbli fit-tieni nofs tal-2018, u 
pprovdiet data utli rigward it-traffiku tas-sit 
web u l-imġiba tal-utenti; billi t-titjib 
tekniku kompla, bl-introduzzjoni ta' editur 
ġdid ta' mistoqsijiet frekwenti (FAQ) u 
titjib ieħor fil-modulu tal-
amministrazzjoni; billi għadd kbir ta' 
talbiet individwali għall-appoġġ ġew 
ittrattati b'suċċess; 

P. billi għadd ta' titjib tekniku ġie 
implimentat sabiex jagħmel il-portal tal-
internet għall-petizzjonijiet aktar faċli 
għall-utent u aċċessibbli għaċ-ċittadini, 
bħal aktar żvilupp tal-funzjoni ta' tiftix, 
żieda fin-numru ta' riżultati murija u l-fatt 
li l-utenti jkunu jistgħu jillokalizzaw 
petizzjonijiet permezz ta' kliem ewlieni 
enfasizzat fit-titolu u s-sommarju tal-
petizzjoni, u l-implimentazzjoni ta' notifiki 
aktar speċifiċi għall-utenti fil-lingwa 
tagħhom stess; billi l-istatistika tal-portal 
saret disponibbli fit-tieni nofs tal-2018, u 
pprovdiet data utli rigward it-traffiku tas-sit 
web u l-imġiba tal-utenti; billi t-titjib 
tekniku kompla, bl-introduzzjoni ta' editur 
ġdid ta' mistoqsijiet frekwenti (FAQ) u 
titjib ieħor fil-modulu tal-
amministrazzjoni; billi għadd kbir ta' 
talbiet individwali għall-appoġġ ġew 
ittrattati b'suċċess; billi xi karatteristiċi li 
se jagħmlu l-portal aktar interattiv u sors 
ta' informazzjoni f'ħin reali kemm għall-
petizzjonanti kif ukoll għal dawk li 
jappoġġjawhom għadhom iridu jiġu 
implimentati bis-sħiħ;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Itenni l-ħtieġa għal dibattitu 
pubbliku kontinwu dwar l-oqsma ta' 
attività tal-Unjoni, il-limiti tagħha u l-
ġejjieni tagħha sabiex jiġi żgurat li ċ-
ċittadini jkunu infurmati tajjeb dwar il-
livelli li fihom jittieħdu d-deċiżjonijiet u 
jiġi evitat il-fenomenu "tort ta' Brussell" 
użat minn xi Stati Membri irresponsabbli; 
jitlob li darbtejn fis-sena jsir djalogu aktar 
intensiv u strutturat bejn il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet u l-Membri tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet fil-parlamenti 
nazzjonali dwar petizzjonijiet li jittrattaw 
kwistjonijiet ta' tħassib ewlieni għaċ-
ċittadini Ewropej li jistimolaw dibattitu 
ġenwin bejn l-MEPs u l-MPs nazzjonali li 
jkun iffukat fuq il-petizzjonijiet u jqajjem 
aktar sensibilizzazzjoni dwar il-politiki tal-
UE u jżid iċ-ċarezza dwar il-kompetenzi 
tal-UE u tal-Istati Membri; 

4. Itenni l-ħtieġa għal dibattitu 
pubbliku kontinwu dwar il-futur tal-
Unjoni, u l-bżonn li jiġi żgurat li ċ-ċittadini 
jkunu infurmati tajjeb dwar il-livelli li 
fihom jittieħdu d-deċiżjonijiet u jiġi evitat 
il-fenomenu "tort ta' Brussell" użat minn xi 
Stati Membri irresponsabbli; jitlob li jsir 
djalogu regolari aktar intensiv u strutturat 
bejn il-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-
Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-
parlamenti nazzjonali dwar petizzjonijiet li 
jittrattaw kwistjonijiet ta' tħassib ewlieni 
għaċ-ċittadini Ewropej li jistimolaw 
dibattitu ġenwin bejn l-MEPs u l-MPs 
nazzjonali li jkun iffukat fuq il-
petizzjonijiet u jqajjem aktar 
sensibilizzazzjoni dwar il-politiki tal-UE u 
jżid iċ-ċarezza dwar il-kompetenzi tal-UE 
u tal-Istati Membri;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jikkonferma l-ħtieġa li jissaħħaħ id-
djalogu politiku u tekniku mal-kumitati 
rilevanti tal-parlamenti nazzjonali; jilqa' ż-
żjara tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Bundestag Ġermaniż fil-laqgħa tal-Kumitat 
tad-9 ta' Ottubru 2018 biex jitqajmu 
kwistjonijiet ta' interess komuni u biex jiġu 
diskussi l-petizzjonijiet rilevanti; jenfasizza 
l-Laqgħa Interparlamentari tal-Kumitati 
mal-Parlamenti Nazzjonali tas-
27 ta' Novembru 2018, organizzata 
flimkien mal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali u f'kooperazzjoni man-Netwerk 
Ewropew tal-Ombudsmen, li indirizza s-
suġġett tal-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni;

10. Jikkonferma l-ħtieġa li jissaħħaħ id-
djalogu politiku u tekniku mal-kumitati 
rilevanti tal-parlamenti nazzjonali; jilqa' ż-
żjara tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Bundestag Ġermaniż fil-laqgħa tal-Kumitat 
tad-9 ta' Ottubru 2018 biex jitqajmu 
kwistjonijiet ta' interess komuni u biex jiġu 
diskussi l-petizzjonijiet rilevanti; jenfasizza 
l-Laqgħa Interparlamentari tal-Kumitati 
mal-Parlamenti Nazzjonali tas-
27 ta' Novembru 2018, organizzata 
flimkien mal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali u f'kooperazzjoni man-Netwerk 
Ewropew tal-Ombudsmen, li indirizza s-
suġġett tal-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u, b'mod 
partikolari, ir-rwol tal-petizzjonijiet għall-
parlamenti f'dan ir-rigward;
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Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
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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 jittratta l-
petizzjonijiet skont il-linji gwida tal-
kumitat; jitlob li aktar riżorsi umani jiġu 
allokati għall-kompitu sabiex jiġi żgurat l-
aħjar servizz fit-trattament tal-
petizzjonijiet flimkien ma' innovazzjonijiet 
ulterjuri billi jitqiesu l-aktar żviluppi 
teknoloġiċi reċenti sabiex il-proċess kollu 
jsir aktar ċar u aktar trasparenti għaċ-
ċittadini Ewropej u r-residenti;

Or. en
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Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza tal-portal 
tal-internet tal-Petizzjonijiet għall-
ipproċessar ġenerali bla xkiel u effiċjenti 
tal-petizzjonijiet; jirrimarka li waħda mill-
prijoritajiet għall-perjodu li jmiss hija li 
tittejjeb il-komunikazzjoni mal-
petizzjonanti permezz tal-kontijiet 
tagħhom, sabiex jitħaffef il-piż 
amministrattiv u jitħaffef il-ħin għall-
ipproċessar tal-petizzjoni; itenni l-ħtieġa li 
jitkompla l-iżvilupp tekniku tal-portal, li 
jiġi allinjat mal-istandards tas-sit web tal-
Parlament u li tiżdied il-viżibilità tiegħu 
kemm fuq il-pjattaforma tal-PE kif ukoll 
fost iċ-ċittadini; jenfasizza li jeħtieġ li 
jitkomplew l-isforzi biex il-portal ikun 
aktar aċċessibbli għall-utenti tiegħu, b'mod 
partikolari għall-persuni b'diżabilità;

22. Jenfasizza l-importanza tal-portal 
tal-internet tal-Petizzjonijiet għall-
ipproċessar ġenerali bla xkiel u trasparenti 
tal-petizzjonijiet; jirrimarka li waħda mill-
prijoritajiet immedjati hija li tittejjeb il-
komunikazzjoni mal-petizzjonanti u dawk 
li jappoġġjawhom permezz tal-kontijiet 
tagħhom, sabiex jitħaffef il-piż 
amministrattiv u jitħaffef il-ħin għall-
ipproċessar tal-petizzjoni; itenni l-ħtieġa li 
jitkompla l-iżvilupp tekniku tal-portal, li 
jiġi allinjat mal-istandards tas-sit web tal-
Parlament u li tiżdied il-viżibilità tiegħu 
kemm fuq il-pjattaforma tal-PE kif ukoll 
fost iċ-ċittadini; jenfasizza li jeħtieġ li 
jitkomplew l-isforzi biex il-portal ikun 
aktar aċċessibbli għall-utenti tiegħu, b'mod 
partikolari għall-persuni b'diżabilità;
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Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
(2018/2280(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 2a. Ifakkar li għall-maġġoranza tar-
residenti tal-UE, huwa evidenti li s-
sottomissjoni ta' petizzjonijiet lill-
Parlament hija jew l-uniku mod jew l-
aktar mod faċli biex tikkomunika 
direttament mal-istituzzjonijiet tal-UE; 
iqis li l-proċedura tal-petizzjonijiet isservi 
bħala mezz effettiv biex jinżammu r-
rabtiet prattiċi u emozzjonali bejn l-
istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini, u 
bħala strument għat-trawwim ta' fiduċja 
akbar fl-Unjoni;
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Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2018
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 22a. Jissuġġerixxi li jittieħdu l-passi 
amministrattivi meħtieġa biex tiġi 
ffaċilitata b'mod effettiv is-sottomissjoni 
tal-petizzjonijiet fid-diversi lingwi 
minoritarji reġjonali u tradizzjonali tal-
UE; iqis li dan ikompli jiggarantixxi li 
miljuni ta' ċittadini u residenti tal-UE 
jkunu jistgħu jeżerċitaw dritt bħal dan;

Or. en


