
AM\1176365MT.docx PE631.711v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6.2.2019 A8-0024/20

Emenda 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi d-dritt ta' petizzjoni jipprovdi 
lill-persuni b'mekkaniżmu miftuħ, 
demokratiku u trasparenti għall-ksib ta' 
rimedju mhux ġudizzjarju għall-ilmenti 
formali tagħhom indirizzati lir-
rappreżentanti eletti direttament tagħhom, 
b'mod partikolari meta dan ikun relatat 
mal-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea;

A. billi l-għan tad-dritt ta' petizzjoni 
huwa li jipprovdi lill-persuni 
b'mekkaniżmu miftuħ, demokratiku u 
trasparenti għall-ksib ta' rimedju mhux 
ġudizzjarju għall-ilmenti formali tagħhom 
indirizzati lir-rappreżentanti eletti 
direttament tagħhom, b'mod partikolari 
meta dan ikun relatat mal-oqsma ta' attività 
tal-Unjoni Ewropea;
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Emenda 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 għandu 
jkun element ewlieni għal demokrazija 
parteċipattiva li fiha d-dritt ta' kull 
ċittadin li jkollu parteċipazzjoni diretta fil-
ħajja demokratika tal-Unjoni jiġi protett 
b'mod effettiv; billi huwa għandu jtejjeb 
il-kapaċità ta' rispons tal-Parlament 
Ewropew fil-konfront taċ-ċittadini u r-
residenti tal-Unjoni Ewropea; billi d-
demokrazija ġenwina għandha tiżgura 
trasparenza sħiħa, protezzjoni effettiva 
tad-drittijiet fundamentali u involviment 
prattiku tan-nies fil-proċessi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet;
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Emenda 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 
risposta u informazzjoni sostanzjali 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;

Or. en
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Emenda 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-attivitajiet tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet huma bbażati fuq il-kontribut 
u l-kontribuzzjonijiet li jirċievi mill-
petizzjonanti;

D. billi l-attivitajiet tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet huma bbażati b'mod 
sinifikanti fuq il-kontribut u l-
kontribuzzjonijiet li jirċievi mill-
petizzjonanti fir-rigward ta' firxa wiesgħa 
ta' suġġetti bħad-drittijiet fundamentali, 
il-benessri tat-tfal, id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabilità, id-drittijiet tal-minoranzi, id-
drittijiet tat-tfal, is-suq intern, il-liġi 
ambjentali, ir-relazzjonijiet tax-xogħol, il-
politiki dwar il-migrazzjoni, il-ftehimiet 
kummerċjali, il-kwistjonijiet tas-saħħa 
pubblika, it-trasport, id-drittijiet tal-
annimali u d-diskriminazzjoni;
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Emenda 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
iqis li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 
tikkostitwixxi strument tal-akbar 
importanza f'termini ta' demokrazija diretta 
u parteċipattiva, li tippermetti liċ-ċittadini 
jkunu involuti b'mod attiv fit-tfassil tal-
leġiżlazzjoni Ewropea;

E. billi l-potenzjal tal-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej irid jiġi għal kollox 
sfruttat sabiex ikun jista' jsir strument tal-
akbar importanza f'termini ta' demokrazija 
diretta u parteċipattiva, li tippermetti liċ-
ċittadini jkunu involuti b'mod attiv fit-
tfassil tal-leġiżlazzjoni Ewropea;
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Emenda 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi l-Parlament Ewropew ilu fuq 
quddiem nett tal-iżvilupp tal-proċess tal-
petizzjonijiet fuq livell internazzjonali u 
għad għandu l-aktar proċess tal-
petizzjonijiet miftuħ u trasparenti fl-
Ewropa, li jippermetti lill-petizzjonanti 
jipparteċipaw b'mod attiv fl-attivitajiet 
tiegħu;

I. billi l-Parlament Ewropew ilu fuq 
quddiem nett tal-iżvilupp tal-proċess tal-
petizzjonijiet fuq livell internazzjonali u 
għandu proċess tal-petizzjonijiet 
eċċezzjonali, miftuħ u trasparenti, li 
jippermetti lill-petizzjonanti jipparteċipaw 
b'mod attiv fl-attivitajiet tiegħu;

Or. en
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Emenda 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol sostanzjali tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet fid-difiża u l-
promozzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini u r-
residenti tal-UE, fi ħdan il-kompetenzi tal-
kumitat, billi jiżgura li t-tħassib tal-
petizzjonanti jiġi rikonoxxut u l-ilmenti 
leġittimi tagħhom jiġu riżolti permezz tal-
proċess ta' petizzjonijiet, fi żmien 
raġonevoli u b'mod effiċjenti fejn ikun 
possibbli; ifakkar ir-responsabilità tal-
Kummissjoni u tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri biex jikkooperaw mal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet, speċjalment f'dak li 
jirrigwardja l-għoti ta' feedback xieraq 
dwar l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti; 
jinsisti fuq il-fatt li din il-kooperazzjoni 
hija essenzjali biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet tal-petizzjonanti f'konformità mat-
Trattati u mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali;

1. Jenfasizza li d-dritt ta' petizzjoni 
għandu jsaħħaħ il-kapaċità tal-Parlament 
biex jirreaġixxi, billi jgħin biex jissolvew 
il-problemi relatati primarjament mat-
traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE; jissottolinja r-rwol 
sostanzjali li jista' jkollu l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fid-difiża u l-promozzjoni 
tad-drittijiet taċ-ċittadini u r-residenti tal-
UE, fi ħdan il-kompetenzi tal-kumitat, billi 
jiżgura li t-tħassib tal-petizzjonanti jiġi 
rikonoxxut u l-ilmenti leġittimi tagħhom 
jiġu riżolti permezz tal-proċess ta' 
petizzjonijiet, fi żmien raġonevoli u b'mod 
effiċjenti fejn ikun possibbli; ifakkar ir-
responsabilità tal-Kummissjoni u tal-
awtoritajiet tal-Istati Membri biex 
jikkooperaw mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, speċjalment f'dak li 
jirrigwardja l-għoti ta' feedback xieraq 
dwar l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti; 
jinsisti fuq il-fatt li din il-kooperazzjoni 
hija essenzjali biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet tal-petizzjonanti f'konformità mat-
Trattati u mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali;
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Emenda 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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. Ikompli jqis li huwa obbligu 
partikolari li jiġi żgurat li l-
inammissibilità jew l-għeluq ta' 
petizzjonijiet minħabba li jkunu infondati 
jridu jkunu, fir-rigward tal-petizzjonanti, 
iġġustifikati bir-reqqa;

Or. en
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Emenda 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 3b. Jiddispjaċih li l-petizzjonanti 
għadhom mhumiex informati biżżejjed 
dwar x'inhuma r-raġunijiet biex petizzjoni 
tiġi ddikjarata inammissibbli;

Or. en
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Emenda 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

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 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; 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;

Or. en


