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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża kif 
xieraq is-setgħat tagħha li jirriżultaw mir-
rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati, 
billi dan ir-rwol huwa tal-akbar importanza 
għall-funzjonament tal-UE fir-rigward taċ-
ċittadini u tal-leġiżlaturi Ewropej; jitlob 
trattament f'waqtu tal-proċeduri ta' ksur 
sabiex jiġu fi tmiemhom, mingħajr 
dewmien, is-sitwazzjonijiet fejn id-dritt tal-
UE ma jiġix rispettat;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża kif 
xieraq is-setgħat tagħha li jirriżultaw mir-
rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' 
kwistjonijiet ambjentali, billi dan ir-rwol 
huwa tal-akbar importanza għall-
funzjonament tal-UE fir-rigward taċ-
ċittadini u tal-leġiżlaturi Ewropej; jemmen 
li l-Kummissjoni għandha tmur lil hinn 
minn sempliċi eżami formali tal-
konformità proċedurali u tagħti aktar 
attenzjoni lit-tħassib li jinsab fil-qalba tal-
kwistjoni; ifakkar il-prinċipju ta' 
prekawzjoni u l-objettiv finali tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE li huwa l-
prevenzjoni ta' ħsara irrimedjabbli fuq 
żoni ekoloġikament sensittivi, u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tadotta approċċ li 
jippermettilha tagħmel użu mis-setgħat u 
mill-prerogattivi tagħha fuq bażi ex ante; 
jitlob trattament f'waqtu tal-proċeduri ta' 
ksur sabiex jiġu fi tmiemhom, mingħajr 
dewmien, is-sitwazzjonijiet fejn id-dritt tal-
UE ma jiġix rispettat;
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6. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura t-
trasparenza u l-aċċess għal dokumenti u 
informazzjoni fil-qafas tal-proċeduri tal-
EU Pilot fir-rigward tal-petizzjonijiet 
riċevuti, u tal-proċeduri tal-EU Pilot u 
dawk ta' ksur li diġà ġew konklużi;

6. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura t-
trasparenza sħiħa u l-aċċess għal 
dokumenti u informazzjoni fil-qafas tal-
proċeduri tal-EU Pilot fir-rigward tal-
petizzjonijiet riċevuti, u tal-proċeduri tal-
EU Pilot u dawk ta' ksur li diġà ġew 
konklużi;
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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. Iqis li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għandu jagħmel xogħlu 
aktar viżibbli u rilevanti b'mod partikolari 
fir-rigward tal-kumitati l-oħra tal-
Parlament, sabiex il-petizzjonijiet jitqiesu 
aħjar fil-ħidma leġiżlattiva; jemmen li l-
laqgħat tan-netwerk tal-petizzjonijiet 
jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
kooperazzjoni bejn il-kumitati parlamentari 
permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki;
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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. Jissottolinja l-isforzi magħmula 
mis-Segretarjat tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet biex 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, iżda madankollu jsostni li s-
Segretarjat tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet huwa fi bżonn immedjat ta' 
aktar riżorsi tekniċi u aktar persunal 
sabiex jiggarantixxi l-eżami bir-reqqa tal-
petizzjonijiet u aktar tnaqqis fil-ħin biex 
jiġu pproċessati, filwaqt li jiġi żgurat li 
dawn jiġu trattati skont l-ogħla standards 
possibbli; 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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