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Emenda 1
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 
effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom huma 
msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 
kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, inkluż rigward ir-riformi 
kkontestati tal-ġudikaturi nazzjonali; 
jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mal-
istat tad-dritt, inkluż minn entitajiet 
subnazzjonali, għandu impatt dirett fuq il-
ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-petizzjonijiet 
li waslu u mill-eżitu tal-Ewrobarometru 
Speċjali 489; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji li ħadet fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan 
ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex tiġi 
promossa kultura ta' rispett għall-istat tad-
dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni;

1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 
effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom huma 
msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 
kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea; jinnota għadd kbir ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri u jilqa' l-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini fl-eżerċitar tad-drittijiet 
tagħhom; jenfasizza li n-nuqqas ta' 
konformità mal-istat tad-dritt, inkluż minn 
entitajiet subnazzjonali, għandu impatt 
dirett fuq il-ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-
petizzjonijiet li waslu u mill-eżitu tal-
Ewrobarometru Speċjali 489; bir-rispett 
għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, jistieden 
lill-Kummissjoni tirrispetta l-impenji li 
ħadet fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2019 
bit-titolu "It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-
Unjoni: Pjan ta' azzjoni" 
(COM(2019)0343), sabiex tiġi promossa 
kultura ta' rispett għall-istat tad-dritt, 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali u tiġi żgurata reazzjoni komuni 
effettiva għat-theddid attwali fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 2
Dolors Montserrat

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 
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effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom hija 
msejsa l-Unjoni kif ukoll l-Istati Membri 
tagħha, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, inkluż rigward ir-riformi 
kkontestati tal-ġudikaturi nazzjonali; 
jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mal-
istat tad-dritt, inkluż minn entitajiet 
subnazzjonali, għandu impatt dirett fuq il-
ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-petizzjonijiet 
li waslu u mill-eżitu tal-Ewrobarometru 
Speċjali 489; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji li ħadet fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan 
ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex tiġi 
promossa kultura ta' rispett għall-istat tad-
dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni;

effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom huma 
msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 
kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, inkluż rigward ir-riformi 
kkontestati tal-ġudikaturi nazzjonali; 
jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mal-
istat tad-dritt, inkluż minn entitajiet 
subnazzjonali, għandu impatt dirett fuq il-
ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-petizzjonijiet 
li waslu u mill-eżitu tal-Ewrobarometru 
Speċjali 489; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji li ħadet fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan 
ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex tiġi 
promossa kultura ta' rispett għall-istat tad-
dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni; ifakkar li l-Artikolu 4 
tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea 
jistabbilixxi li l-Unjoni għandha 
tirrispetta l-ugwaljanza tal-Istati Membri 
quddiem it-Trattati, kif ukoll l-istrutturi 
politiċi u kostituzzjonali fundamentali 
tagħhom, inkluż dawk li jassiguraw l-
integrità territorjali tagħhom, iż-żamma 
tal-ordni pubbliku u l-protezzjoni tas-
sigurtà nazzjonali;

Or. es

Emenda 3
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 
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effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom huma 
msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 
kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, inkluż rigward ir-riformi 
kkontestati tal-ġudikaturi nazzjonali; 
jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mal-
istat tad-dritt, inkluż minn entitajiet 
subnazzjonali, għandu impatt dirett fuq il-
ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-petizzjonijiet 
li waslu u mill-eżitu tal-Ewrobarometru 
Speċjali 489; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji li ħadet fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan 
ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex tiġi 
promossa kultura ta' rispett għall-istat tad-
dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni;

effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom huma 
msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 
kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, inkluż rigward ir-riformi 
kkontestati tal-ġudikaturi nazzjonali; 
jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mal-
istat tad-dritt, inkluż minn entitajiet 
subnazzjonali, għandu impatt dirett fuq il-
ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-petizzjonijiet 
li waslu u mill-eżitu tal-Ewrobarometru 
Speċjali 489; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji li ħadet fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan 
ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex tiġi 
promossa kultura ta' rispett għall-istat tad-
dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni; ifakkar lill-Kummissjoni 
li l-ħidma li saret biex jiġi żgurat l-
infurzar effikaċi tad-dritt eżistenti tal-UE 
hija ta' importanza ekwivalenti għall-
ħidma ddedikata għall-iżvilupp ta' 
leġiżlazzjoni ġdida;

Or. en

Emenda 4
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 
effikaċi u uniformi tad-dritt tal-UE huwa 
kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt, li 
huwa wieħed mill-valuri li fuqhom huma 
msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 

1. Ifakkar li l-iżgurar tal-applikazzjoni 
effikaċi, ugwali u uniformi tad-dritt tal-UE 
huwa kruċjali biex jiġi rrispettat l-istat tad-
dritt, li huwa wieħed mill-valuri li fuqhom 
huma msejsa l-Unjoni u l-Istati Membri 



PE646.941v01-00 6/38 AM\1197535MT.docx

MT

kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar il-ksur tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, inkluż rigward ir-riformi 
kkontestati tal-ġudikaturi nazzjonali; 
jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mal-
istat tad-dritt, inkluż minn entitajiet 
subnazzjonali, għandu impatt dirett fuq il-
ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-petizzjonijiet 
li waslu u mill-eżitu tal-Ewrobarometru 
Speċjali 489; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji li ħadet fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan 
ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex tiġi 
promossa kultura ta' rispett għall-istat tad-
dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni;

tagħha, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea; jinsab, għalhekk, 
imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' 
petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-
ċittadini dwar l-allegat ksur tal-istat tad-
dritt fl-Istati Membri, inkluż rigward ir-
riformi kkontestati tal-ġudikaturi 
nazzjonali; jenfasizza li n-nuqqas ta' 
konformità mal-istat tad-dritt, inkluż minn 
entitajiet subnazzjonali, għandu impatt 
dirett fuq il-ħajja taċ-ċittadini, kif muri fil-
petizzjonijiet li waslu u mill-eżitu tal-
Ewrobarometru Speċjali 489; jistieden lill-
Kummissjoni tirrispetta l-impenji li ħadet 
fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2019 bit-
titolu "It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: 
Pjan ta' azzjoni" (COM(2019)0343), sabiex 
tiġi promossa kultura ta' rispett għall-istat 
tad-dritt, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u tiġi żgurata 
reazzjoni komuni effettiva għat-theddid 
attwali fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 5
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li n-nuqqas ta' infurzar 
mhux biss idgħajjef l-effiċjenza tas-suq 
intern, iżda għandu wkoll impatt dirett fuq 
id-drittijiet individwali u 
konsegwentement jaffettwa l-kredibilità u 
l-immaġni tal-Unjoni; jinnota bi tħassib 
il-populiżmu u l-Ewroxettiċiżmu li qed 
jiżdiedu u jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni tirdoppja l-isforzi tagħha 
biex tissalvagwardja l-integrità tal-ordni 
legali tal-UE; jissottolinja, f'dan ir-
rigward, li l-implimentazzjoni u l-infurzar 
huma msejsa fuq id-distribuzzjoni tas-
setgħat mogħtija mit-Trattati, u li l-Istati 
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Membri u l-Kummissjoni għandhom 
għalhekk responsabilità kondiviża għall-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt 
Ewropew, bil-Kummissjoni bħala l-
gwardjan aħħari tat-trattati; jirrimarka, 
fl-istess ħin, li l-istituzzjonijiet kollha tal-
UE jikkondividu r-responsabilità li 
jiżguraw l-implimentazzjoni u l-infurzar 
tad-dritt tal-UE, kif previst fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tal-2016 dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet;

Or. en

Emenda 6
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jirrimarka li l-Parlament 
Ewropew huwa l-istituzzjoni magħżula 
direttament miċ-ċittadini u, meta jitqies ir-
rwol essenzjali tiegħu ta' skrutinju, 
ifakkar fl-obbligu ta' responsabilità tal-
Kummissjoni fil-konfront tal-Parlament 
Ewropew, speċjalment fil-qafas tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet; jinnota wkoll 
ir-rwol ta' skrutinju tal-Parlament 
Ewropew billi jiġbed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni għan-nuqqasijiet fl-
applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fl-Istati 
Membri permezz ta' petizzjonijiet; itenni l-
istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex 
tiżgura trasparenza akbar, kif ukoll biex 
tuża b'mod effettiv il-mekkaniżmi ta' 
monitoraġġ u l-għodod ta' valutazzjoni 
perjodika eżistenti u tkompli ttejjibhom, 
sabiex timmonitorja u tivvaluta kif xieraq 
l-implimentazzjoni korretta u fil-ħin tad-
dritt tal-Unjoni bħala gwardjan tat-
Trattati, b'rispett sħiħ għall-prinċipji ta' 
amministrazzjoni tajba u effettiva 
stabbiliti mill-Artikoli 298 tat-TFUE u l-
Artikoli 41 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
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Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 7
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jisħaq fuq l-importanza vitali tal-
effiċjenza, it-trasparenza u r-
responsabilità fit-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
mill-istituzzjonijiet tagħha; jenfasizza 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabilità demokratika – u r-rwol li 
għandu l-Parlament fl-iżgurar tiegħu – 
kif ukoll id-dritt taċ-ċittadini tal-UE għall-
ġustizzja u għal amministrazzjoni tajba, 
kif stipulat fl-Artikoli 41 u 47 tal-Karta; 
jinnota li, f'konformità ma' dawn id-
drittijiet u l-prinċipji, iċ-ċittadini 
għandhom jingħataw aċċess xieraq u faċli 
għall-abbozzi tal-atti leġiżlattivi li 
jikkonċernawhom;

Or. el

Emenda 8
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jirrikonoxxi l-impatt tal-
implimentazzjoni effettiva tad-dritt tal-
Unjoni fir-rigward tat-tisħiħ tal-
kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej; 
iqis, għalhekk, li r-rapport annwali 
ppubblikat mill-Kummissjoni, id-dritt ta' 
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petizzjoni u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej huma għodod siewja li 
jippermettu lil-leġiżlaturi tal-UE 
jidentifikaw nuqqasijiet potenzjali;

Or. el

Emenda 9
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li d-dritt għall-petizzjoni 
fil-Parlament Ewropew huwa wieħed mid-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE, 
kif stabbilit fl-Artikolu 44 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE); jissottolinja l-importanza tal-
petizzjonijiet bħala wieħed mill-aktar modi 
aċċessibbli għaċ-ċittadini biex jindirizzaw 
lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jesprimu 
t-tħassib tagħhom dwar ksur possibbli tad-
drittijiet tagħhom u dwar każijiet ta' 
applikazzjoni ħażina jew ta' ksur tad-dritt 
tal-UE; ifakkar li l-petizzjonijiet huma l-
pedament tad-demokrazija parteċipattiva u 
li, bħala tali, jikkontribwixxu biex inaqqsu 
d-distakk bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet politiċi billi jippromwovu l-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment taċ-
ċittadini fid-dibattitu politiku tal-UE;

2. Jenfasizza li d-dritt ta' petizzjoni 
quddiem il-Parlament Ewropew huwa 
wieħed mid-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 44 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 227 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE); jissottolinja l-
importanza tal-petizzjonijiet bħala mezz 
biex iċ-ċittadini u r-residenti jħossuhom 
involuti fl-attivitajiet tal-Unjoni, peress li 
dan huwa wieħed mill-aktar modi 
aċċessibbli għaċ-ċittadini biex jindirizzaw 
lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jesprimu 
t-tħassib tagħhom dwar ksur possibbli tad-
drittijiet tagħhom u dwar każijiet ta' 
applikazzjoni ħażina jew ta' ksur tad-dritt 
tal-UE u dwar lakuni potenzjali; ifakkar li 
d-dritt ta' petizzjoni huwa l-pedament tad-
demokrazija parteċipattiva u taċ-
ċittadinanza Ewropea u li, bħala tali, 
jikkontribwixxi biex inaqqas id-distakk 
bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet politiċi 
billi jippromwovi l-parteċipazzjoni attiva u 
l-involviment taċ-ċittadini fid-dibattitu 
politiku tal-UE; jitlob li l-impenn tal-
Kummissjoni jaqdi rwol attiv fl-azzjonijiet 
mitluba mill-petizzjonanti sabiex tinkiseb 
bidla reali fil-ħajja taċ-ċittadini;

Or. en
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Emenda 10
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li d-dritt għall-petizzjoni 
fil-Parlament Ewropew huwa wieħed mid-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE, 
kif stabbilit fl-Artikolu 44 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE); jissottolinja l-importanza tal-
petizzjonijiet bħala wieħed mill-aktar modi 
aċċessibbli għaċ-ċittadini biex jindirizzaw 
lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jesprimu 
t-tħassib tagħhom dwar ksur possibbli tad-
drittijiet tagħhom u dwar każijiet ta' 
applikazzjoni ħażina jew ta' ksur tad-dritt 
tal-UE; ifakkar li l-petizzjonijiet huma l-
pedament tad-demokrazija parteċipattiva u 
li, bħala tali, jikkontribwixxu biex inaqqsu 
d-distakk bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet politiċi billi jippromwovu l-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment taċ-
ċittadini fid-dibattitu politiku tal-UE;

2. Jenfasizza li d-dritt ta' petizzjoni 
quddiem il-Parlament Ewropew huwa 
wieħed mid-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 44 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 227 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE); jissottolinja l-
importanza tal-petizzjonijiet bħala wieħed 
mill-aktar modi aċċessibbli għaċ-ċittadini 
biex jindirizzaw lill-istituzzjonijiet tal-UE 
sabiex jesprimu t-tħassib tagħhom dwar 
ksur possibbli tad-drittijiet tagħhom u dwar 
każijiet ta' applikazzjoni ħażina jew ta' ksur 
tad-dritt tal-UE; ifakkar li l-petizzjonijiet 
huma l-pedament tad-demokrazija 
parteċipattiva u li, bħala tali, 
jikkontribwixxu biex inaqqsu d-distakk 
bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet politiċi 
billi jippromwovu l-parteċipazzjoni attiva u 
l-involviment taċ-ċittadini fid-dibattitu 
politiku tal-UE u jikkunsidra li dan il-
proċess ta' parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
għandu jissaħħaħ bħala riżultat tal-
konferenza dwar il-futur tal-Ewropa;

Or. es

Emenda 11
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li d-dritt għall-petizzjoni 2. Jenfasizza li d-dritt ta' petizzjoni 
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fil-Parlament Ewropew huwa wieħed mid-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE, 
kif stabbilit fl-Artikolu 44 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE); jissottolinja l-importanza tal-
petizzjonijiet bħala wieħed mill-aktar modi 
aċċessibbli għaċ-ċittadini biex jindirizzaw 
lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jesprimu 
t-tħassib tagħhom dwar ksur possibbli tad-
drittijiet tagħhom u dwar każijiet ta' 
applikazzjoni ħażina jew ta' ksur tad-dritt 
tal-UE; ifakkar li l-petizzjonijiet huma l-
pedament tad-demokrazija parteċipattiva u 
li, bħala tali, jikkontribwixxu biex inaqqsu 
d-distakk bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet politiċi billi jippromwovu l-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment taċ-
ċittadini fid-dibattitu politiku tal-UE;

quddiem il-Parlament Ewropew huwa 
wieħed mid-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 44 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 227 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE); jissottolinja l-
importanza tal-petizzjonijiet bħala wieħed 
mill-aktar modi aċċessibbli għaċ-ċittadini 
biex jindirizzaw lill-istituzzjonijiet tal-UE 
sabiex jesprimu t-tħassib tagħhom dwar 
ksur possibbli tad-drittijiet tagħhom u dwar 
każijiet ta' applikazzjoni ħażina jew ta' ksur 
tad-dritt tal-UE; ifakkar li l-petizzjonijiet 
huma l-pedament tad-demokrazija 
parteċipattiva u li, bħala tali, bir-rispett 
dovut ukoll għall-ispirtu tal-Artikolu 11 
tat-TUE, jikkontribwixxu biex inaqqsu d-
distakk bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet 
politiċi billi jippromwovu l-parteċipazzjoni 
attiva u l-involviment taċ-ċittadini fid-
dibattitu politiku tal-UE;

Or. en

Emenda 12
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li d-dritt għall-petizzjoni 
fil-Parlament Ewropew huwa wieħed mid-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE, 
kif stabbilit fl-Artikolu 44 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE); jissottolinja l-importanza tal-
petizzjonijiet bħala wieħed mill-aktar modi 
aċċessibbli għaċ-ċittadini biex jindirizzaw 
lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jesprimu 
t-tħassib tagħhom dwar ksur possibbli tad-
drittijiet tagħhom u dwar każijiet ta' 
applikazzjoni ħażina jew ta' ksur tad-dritt 

2. Jenfasizza li d-dritt ta' petizzjoni 
quddiem il-Parlament Ewropew huwa 
wieħed mid-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 44 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 227 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE); jissottolinja l-
importanza tal-petizzjonijiet bħala wieħed 
mill-aktar modi aċċessibbli għaċ-ċittadini 
biex jindirizzaw lill-istituzzjonijiet tal-UE 
sabiex jesprimu t-tħassib tagħhom dwar 
ksur possibbli tad-drittijiet tagħhom u dwar 
każijiet ta' applikazzjoni ħażina jew ta' ksur 
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tal-UE; ifakkar li l-petizzjonijiet huma l-
pedament tad-demokrazija parteċipattiva u 
li, bħala tali, jikkontribwixxu biex inaqqsu 
d-distakk bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet politiċi billi jippromwovu l-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment taċ-
ċittadini fid-dibattitu politiku tal-UE;

tad-dritt tal-UE, kif ukoll lakuni fi ħdan l-
acquis; ifakkar li l-petizzjonijiet huma l-
pedament tad-demokrazija parteċipattiva u 
li, bħala tali, jikkontribwixxu biex inaqqsu 
d-distakk bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet politiċi billi jippromwovu l-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment taċ-
ċittadini fid-dibattitu politiku tal-UE;

Or. en

Emenda 13
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza r-rwol importanti li 
għandhom is-sħab soċjali, l-NGOs, iċ-
ċittadini Ewropej u partijiet interessati 
oħra fil-monitoraġġ u fir-rapportar ta' 
nuqqasijiet fit-traspożizzjoni u fl-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni mill-
Istati Membri; jilqa', għalhekk, 
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku akbar dwar 
ir-rieżami tal-leġiżlazzjoni tal-UE, inkluż 
ir-rwol kruċjali tal-informaturi fis-settur 
privat u dak pubbliku; jenfasizza li ċ-
ċittadini tal-UE għandhom dritt għal 
informazzjoni f'waqtha, ċara, 
ġenwinament aċċessibbli u trasparenti 
dwar il-liġijiet adottati mill-Istati Membri 
għat-traspożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali u l-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli biex jiżguraw l-
implimentazzjoni xierqa tagħhom;

Or. el

Emenda 14
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jirrakkomanda li kwalunkwe 
dibattitu interparlamentari dwar id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali jinkludi s-soċjetà ċivili u l-
involviment pubbliku, pereżempju billi 
jiġu ppreżentati petizzjonijiet quddiem il-
Parlament Ewropew u permezz tal-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej;

Or. el

Emenda 15
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jisħaq fuq ir-rwol importanti li 
għandu l-Parlament meta nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni mill-
Istati Membri jiġu identifikati bis-saħħa 
ta' petizzjonijiet u mistoqsijiet;

Or. el

Emenda 16
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jirċievi għadd sinifikanti ta' 
petizzjonijiet kull sena minn ċittadini 
kkonċernati li jesprimu nuqqas ta' 
sodisfazzjon bl-istat ta' implimentazzjoni 
tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri, u li l-

3. Ifakkar li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jirċievi għadd sinifikanti ta' 
petizzjonijiet kull sena minn ċittadini 
kkonċernati li jesprimu nuqqas ta' 
sodisfazzjon bl-istat ta' implimentazzjoni 
tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri, u li l-



PE646.941v01-00 14/38 AM\1197535MT.docx

MT

maġġoranza l-kbira ta' dawn il-
petizzjonijiet huma trażmessi lill-
Kummissjoni għal investigazzjoni fil-fond;

maġġoranza l-kbira ta' dawn il-
petizzjonijiet huma trażmessi lill-
Kummissjoni għal investigazzjoni fil-fond; 
jilqa' l-involviment tal-Kummissjoni fil-
proċedura u jemmen li huwa importanti li 
l-Membri tal-Parlament Ewropew ikunu 
jistgħu jqajmu dubju dwar l-eżiti u r-
rakkomandazzjonijiet u jissottolinja li l-
isfera tal-kompetenza tal-UE għandha tiġi 
rrispettata;

Or. en

Emenda 17
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jistieden konsegwentement lill-
Kummissjoni tindirizza l-petizzjonijiet 
b'mod aktar effettiv billi twieġeb malajr u 
b'mod komprensiv;

Or. el

Emenda 18
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Ifakkar li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jirċievi għadd sinifikanti ta' 
petizzjonijiet minn ċittadini żvantaġġati 
bħala riżultat ta' deċiżjonijiet meħuda 
minn ġudikaturi nazzjonali; jissottolinja li 
d-dritt għal proċess ġust huwa dritt 
fundamentali u jrid jiġi rrispettat mill-
awtoritajiet ġudizzjarji fl-Istati Membri 
kollha;
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Or. en

Emenda 19
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina bir-reqqa l-petizzjonijiet relatati 
mad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta u 
tinforza b'mod effettiv il-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE, b'kunsiderazzjoni tal-
ammont ta' petizzjonijiet li waslu fl-2018 
relatati ma' landfills mhux konformi, it-
trattament inadegwat tal-ilma urban 
mormi jew il-kwalità ħażina tal-arja 
f'ċerti żoni;

Or. en

Emenda 20
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, f'dan ir-
rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex turi 
l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' 
infurzar tagħha f'għadd ta' oqsma ta' 
politika bħall-ambjent, il-migrazzjoni, it-
tassazzjoni u s-suq intern; jiddeplora, 

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' allegat ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, 
f'dan ir-rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni 
biex turi l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-
azzjoni ta' infurzar tagħha f'għadd ta' 
oqsma ta' politika; jiddeplora, madankollu, 
il-fatt li l-Kummissjoni ma ppubblikatx in-
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madankollu, in-nuqqas ta' ċifri dwar in-
numru ta' petizzjonijiet ittrattati mill-
Kummissjoni u dwar in-numru li wassal 
għall-bidu ta' EU Pilots u l-proċedimenti ta' 
ksur;

numru ta' petizzjonijiet li wassal għall-bidu 
ta' EU Pilots u l-proċedimenti ta' ksur;

Or. en

Emenda 21
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, f'dan ir-
rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex turi 
l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' 
infurzar tagħha f'għadd ta' oqsma ta' 
politika bħall-ambjent, il-migrazzjoni, it-
tassazzjoni u s-suq intern; jiddeplora, 
madankollu, in-nuqqas ta' ċifri dwar in-
numru ta' petizzjonijiet ittrattati mill-
Kummissjoni u dwar in-numru li wassal 
għall-bidu ta' EU Pilots u l-proċedimenti ta' 
ksur;

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, f'dan ir-
rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex turi 
l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' 
infurzar tagħha f'għadd ta' oqsma ta' 
politika; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas 
ta' ċifri dwar in-numru ta' petizzjonijiet 
ittrattati mill-Kummissjoni u dwar in-
numru li wassal għall-bidu ta' EU Pilots u 
l-proċedimenti ta' ksur;

Or. en

Emenda 22
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda
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4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, f'dan ir-
rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex turi 
l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' 
infurzar tagħha f'għadd ta' oqsma ta' 
politika bħall-ambjent, il-migrazzjoni, it-
tassazzjoni u s-suq intern; jiddeplora, 
madankollu, in-nuqqas ta' ċifri dwar in-
numru ta' petizzjonijiet ittrattati mill-
Kummissjoni u dwar in-numru li wassal 
għall-bidu ta' EU Pilots u l-proċedimenti ta' 
ksur;

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, f'dan ir-
rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex turi 
l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' 
infurzar tagħha f'għadd ta' oqsma ta' 
politika bħall-ambjent, il-migrazzjoni, it-
tassazzjoni u s-suq intern; jenfasizza, 
madankollu, l-ammont kbir ta' 
petizzjonijiet li waslu u li jirreferu għall-
ksur u l-applikazzjoni ħażina tad-dritt tal-
Unjoni f'dawk l-oqsma, flimkien ma' 
diversi oqsma oħra ta' attività; jiddeplora 
n-nuqqas ta' ċifri dwar in-numru ta' 
petizzjonijiet ittrattati mill-Kummissjoni u 
dwar in-numru li wassal għall-bidu ta' 
EU Pilots u l-proċedimenti ta' ksur;

Or. en

Emenda 23
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni, 
kif stabbilit b'mod ċar fir-rapport annwali 
tagħha tal-2017 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
(COM(2018)0540), li tagħti valur kbir lill-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-negozji u 
partijiet interessati oħra fl-identifikazzjoni 
ta' ksur tad-dritt tal-UE; jinnota, f'dan ir-
rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex turi 
l-impatt tal-petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' 
infurzar tagħha f'għadd ta' oqsma ta' 
politika bħall-ambjent, il-migrazzjoni, it-
tassazzjoni u s-suq intern; jiddeplora, 
madankollu, in-nuqqas ta' ċifri dwar in-

4. Ifakkar fl-impenn tal-
Kummissjoni, kif stabbilit b'mod ċar fir-
rapport annwali tagħha tal-2017 dwar il-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-
UE (COM(2018)0540), li tagħti valur kbir 
lill-kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini, in-
negozji u partijiet interessati oħra fl-
identifikazzjoni ta' ksur tad-dritt tal-UE; 
jinnota, f'dan ir-rigward, l-isforzi tal-
Kummissjoni biex turi l-impatt tal-
petizzjonijiet fuq l-azzjoni ta' infurzar 
tagħha f'għadd ta' oqsma ta' politika bħall-
ambjent, il-migrazzjoni, it-tassazzjoni u s-
suq intern; jiddeplora, madankollu, in-
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numru ta' petizzjonijiet ittrattati mill-
Kummissjoni u dwar in-numru li wassal 
għall-bidu ta' EU Pilots u l-proċedimenti ta' 
ksur;

nuqqas ta' ċifri dwar in-numru ta' 
petizzjonijiet ittrattati mill-Kummissjoni u 
dwar in-numru li wassal għall-bidu ta' 
EU Pilots u l-proċedimenti ta' ksur;

Or. en

Emenda 24
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jinnota li, fil-kuntest tal-politiki l-
ġodda adottati mill-Kummissjoni biex 
tiżgura l-konformità mad-dritt tal-Unjoni, 
l-għan tal-EU Pilot mhuwiex li jtawwal il-
proċedura ta' ksur, li minnha nnifisha 
hija mezz biex jitnieda djalogu ma' Stat 
Membru għas-soluzzjoni tal-problemi, 
iżda, għall-kuntrarju, li jgħin biex 
jissolvew il-problemi b'mod effettiv; jilqa' 
d-deċiżjoni tal-Kummissjoni1a li tindirizza 
l-ksur immedjatament u jappoġġja l-
isforzi tagħha biex issolvi l-problemi ta' 
implimentazzjoni b'mod informali; 
jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-
sistema tal-EU Pilot għas-soluzzjoni tal-
problemi;
_________________
1a ĠU C 18, 19.1.2017, p. 10.

Or. el

Emenda 25
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda



AM\1197535MT.docx 19/38 PE646.941v01-00

MT

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda 
fit-trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet indirizzati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali; 
jirrikonoxxi li din il-prattika tirrifletti l-
politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 
tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

5. Jitlob żieda fit-trasparenza u d-
divulgazzjoni ta' aktar informazzjoni dwar 
l-għadd ta' petizzjonijiet proċessati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jiddispjaċih li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali; 
jinnota li din il-prattika tirrifletti l-politika 
l-ġdida ta' infurzar tal-Kummissjoni 
mħabbra fil-komunikazzjoni tagħha tal-
2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: Riżultati 
aħjar permezz ta' applikazzjoni aħjar" 
(C(2016)8600), li essenzjalment għandha 
l-għan li tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali; jintensifika, madankollu, l-
oppożizzjoni li l-Parlament esprima 
ripetutament fir-rigward tal-approċċ 
stabbilit fiha u jħeġġeġ biex din tiġi 
rtirata;

Or. en

Emenda 26
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet indirizzati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet proċessati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota li fil-maġġoranza l-
kbira tal-każijiet il-Kummissjoni ma bdietx 
investigazzjoni u ma ħadet l-ebda azzjoni 
ulterjuri; jirrikonoxxi għalhekk il-fatt li l-
maġġoranza tal-petizzjonijiet 
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rigward, dwar il-prattika li numru 
sinifikanti ta' petizzjonanti jiġu riferuti lil 
korpi oħra fil-livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali; jirrikonoxxi li din il-prattika 
tirrifletti l-politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 
tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

jikkonċernaw l-awtoritajiet lokali jew 
reġjonali u jiġu mgħoddija kif xieraq fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali  
jirrikonoxxi li din il-prattika tirrifletti l-
politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 
tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

Or. en

Emenda 27
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet indirizzati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali; 
jirrikonoxxi li din il-prattika tirrifletti l-
politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 
tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet proċessati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali; 
jistieden lill-Kummissjoni biex f'dan ir-
rigward ittejjeb it-trattament tagħha tal-
petizzjonijiet indirizzati billi tipprovdi 
tweġibiet f'waqthom u fid-dettall; iqis li 
mhuwiex biżżejjed li t-tweġibiet tal-
Kummissjoni jiddikjaraw sempliċement li 
din ma għandhiex il-kompetenza biex 
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nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

tieħu azzjonijiet ulterjuri fil-livell tal-UE; 
jistieden lill-Kummissjoni taħdem b'mod 
kollaborattiv mal-Istati Membri għar-
riżoluzzjoni effettiva tal-petizzjonijiet; 
jirrikonoxxi li din il-prattika tirrifletti l-
politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 
tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

Or. en

Emenda 28
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet indirizzati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali; 
jirrikonoxxi li din il-prattika tirrifletti l-
politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet proċessati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda 
investigazzjonijiet f'numru akbar ta' 
każijiet; jirrikonoxxi li din iż-żieda fit-
trasparenza tirrifletti l-politika l-ġdida ta' 
infurzar tal-Kummissjoni mħabbra fil-
komunikazzjoni tagħha tal-2016 bl-isem 
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tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

"Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' 
applikazzjoni aħjar" (C(2016)8600), li 
għandha l-għan li tidderieġi liċ-ċittadini 
lejn il-livell nazzjonali meta l-ilmenti jew 
il-petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet 
ta' prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

Or. es

Emenda 29
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet indirizzati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri; huwa 
partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, 
dwar il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali; 
jirrikonoxxi li din il-prattika tirrifletti l-
politika l-ġdida ta' infurzar tal-
Kummissjoni mħabbra fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2016 bl-isem "Id-Dritt tal-UE: 
Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni 
aħjar" (C(2016)8600), li għandha l-għan li 
tidderieġi liċ-ċittadini lejn il-livell 
nazzjonali meta l-ilmenti jew il-
petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet ta' 
prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
minn mekkaniżmi oħra;

5. Jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda fit-
trasparenza u d-divulgazzjoni ta' aktar 
informazzjoni fir-rapport tal-2018 dwar l-
għadd ta' petizzjonijiet proċessati mill-
Kummissjoni u dwar l-azzjonijiet ta' 
segwitu tagħha; jinnota, madankollu, li fil-
maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-
Kummissjoni ma bdietx investigazzjoni u 
ma ħadet l-ebda azzjoni ulterjuri minħabba 
l-fatt li ma ġie identifikat l-ebda ksur tad-
dritt tal-Unjoni; jinnota, f'dan ir-rigward, 
il-prattika li numru sinifikanti ta' 
petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà; jirrikonoxxi 
li din il-prattika tirrifletti l-politika l-ġdida 
ta' infurzar tal-Kummissjoni mħabbra fil-
komunikazzjoni tagħha tal-2016 bl-isem 
"Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' 
applikazzjoni aħjar" (C(2016)8600), li 
għandha l-għan li tidderieġi liċ-ċittadini 
lejn il-livell nazzjonali meta l-ilmenti jew 
il-petizzjonijiet ma jqajmux kwistjonijiet 
ta' prinċipju usa' jew nuqqas sistematiku ta' 
konformità mad-dritt tal-UE u jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati b'mod sodisfaċenti 
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minn mekkaniżmi oħra;

Or. en

Emenda 30
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemgħux mill-
istituzzjonijiet tal-UE u jista' finalment 
iċaħħadhom mill-protezzjoni legali jekk 
ikun hemm rimedju fil-livell tal-UE li 
jkun aktar effikaċi minħabba ċ-
ċirkostanzi nazzjonali jew in-natura tal-
interessi involuti; jistieden lill-
Kummissjoni tiċċara kif biħsiebha 
tindirizza d-distakk bejn l-aspettattivi taċ-
ċittadini u r-realtà rigward il-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE, u biex 
tispjega kif l-approċċ tagħha jaqbel mar-
rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati u 
r-responsabilitajiet ta' sorveljanza tagħha 
skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE;

imħassar

Or. en

Emenda 31
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemgħux mill-
istituzzjonijiet tal-UE u jista' finalment 
iċaħħadhom mill-protezzjoni legali jekk 

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemax mill-
istituzzjonijiet tal-UE; jistieden lill-
Kummissjoni tiċċara kif biħsiebha 
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ikun hemm rimedju fil-livell tal-UE li 
jkun aktar effikaċi minħabba ċ-
ċirkostanzi nazzjonali jew in-natura tal-
interessi involuti; jistieden lill-
Kummissjoni tiċċara kif biħsiebha 
tindirizza d-distakk bejn l-aspettattivi taċ-
ċittadini u r-realtà rigward il-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE, u biex 
tispjega kif l-approċċ tagħha jaqbel mar-
rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati u r-
responsabilitajiet ta' sorveljanza tagħha 
skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE;

tindirizza d-distakk bejn l-aspettattivi taċ-
ċittadini u r-realtà rigward il-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE, u biex 
tispjega kif l-approċċ tagħha jaqbel mar-
rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati u r-
responsabilitajiet ta' sorveljanza tagħha 
skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE;

Or. en

Emenda 32
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemgħux mill-
istituzzjonijiet tal-UE u jista' finalment 
iċaħħadhom mill-protezzjoni legali jekk 
ikun hemm rimedju fil-livell tal-UE li jkun 
aktar effikaċi minħabba ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali jew in-natura tal-interessi 
involuti; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara 
kif biħsiebha tindirizza d-distakk bejn l-
aspettattivi taċ-ċittadini u r-realtà rigward 
il-possibilità li jinkiseb rimedju fil-livell 
tal-UE, u biex tispjega kif l-approċċ tagħha 
jaqbel mar-rwol tagħha bħala gwardjan tat-
Trattati u r-responsabilitajiet ta' sorveljanza 
tagħha skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE;

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemax mill-
istituzzjonijiet tal-UE u jista' finalment 
iċaħħadhom mill-protezzjoni legali jekk 
ikun hemm rimedju fil-livell tal-UE li jkun 
aktar effikaċi minħabba ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali jew in-natura tal-interessi 
involuti; jisħaq fuq id-diżappunt li l-
prattika tal-Kummissjoni tikkawża liċ-
ċittadini li jitolbu l-għajnuna tal-UE 
għall-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom u 
l-għajnuna tal-Kummissjoni, b'mod 
partikolari, bħala gwardjan tat-Trattati 
skont l-Artikolu 17 tat-TUE; jitlob li l-
politika ta' infurzar imsemmija hawn fuq 
tiġi kkunsidrata mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li bl-ebda mod ma tipperikola t-
trattament ta' ċerti każijiet li r-riżoluzzjoni 
effettiva tagħhom tista' tinkiseb aħjar fil-
livell tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni 
tiċċara kif biħsiebha tindirizza d-distakk 
bejn l-aspettattivi taċ-ċittadini u r-realtà 
rigward il-possibilità li jinkiseb rimedju fil-
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livell tal-UE, u biex tispjega kif l-approċċ 
tagħha jaqbel mar-rwol tagħha bħala 
gwardjan tat-Trattati u r-responsabilitajiet 
ta' sorveljanza tagħha skont l-
Artikolu 17(1) tat-TUE;

Or. en

Emenda 33
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemgħux mill-
istituzzjonijiet tal-UE u jista' finalment 
iċaħħadhom mill-protezzjoni legali jekk 
ikun hemm rimedju fil-livell tal-UE li jkun 
aktar effikaċi minħabba ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali jew in-natura tal-interessi 
involuti; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara 
kif biħsiebha tindirizza d-distakk bejn l-
aspettattivi taċ-ċittadini u r-realtà rigward 
il-possibilità li jinkiseb rimedju fil-livell 
tal-UE, u biex tispjega kif l-approċċ tagħha 
jaqbel mar-rwol tagħha bħala gwardjan tat-
Trattati u r-responsabilitajiet ta' sorveljanza 
tagħha skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE;

6. Itenni t-tħassib tiegħu li dan l-
approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini 
jemmnu li leħinhom ma jinstemax mill-
istituzzjonijiet tal-UE u jista' finalment 
iċaħħadhom mill-protezzjoni legali jekk 
ikun hemm rimedju fil-livell tal-UE li jkun 
aktar effikaċi minħabba ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali jew in-natura tal-interessi 
involuti; jikkunsidra li dan il-fatt huwa 
inaċċettabbli u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tiċċara kif biħsiebha tindirizza d-distakk 
bejn l-aspettattivi taċ-ċittadini u r-realtà 
rigward il-possibilità li jinkiseb rimedju fil-
livell tal-UE, u biex tispjega kif l-approċċ 
tagħha jaqbel mar-rwol tagħha bħala 
gwardjan tat-Trattati u r-responsabilitajiet 
ta' sorveljanza tagħha skont l-
Artikolu 17(1) tat-TUE;

Or. es

Emenda 34
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda
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6a. Jenfasizza li l-Kummissjoni 
jeħtiġilha tipprevjeni s-sitwazzjonijiet fejn 
is-servizzi jew il-persunal tagħha 
jirrifjutaw li jieħdu azzjoni bil-
preżunzjoni li l-protezzjoni tal-UE hija 
kompitu ewlieni tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, speċjalment jekk dawn l-
awtoritajiet ikunu jidhru li qed jaġixxu 
b'mod ineffettiv f'każ konkret; iqis li, jekk 
l-istituzzjonijiet nazzjonali ma jipprovdux 
protezzjoni effettiva tad-dritt tal-Unjoni, 
il-Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha 
b'mod proattiv u f'waqtu bil-prerogattivi, 
l-għodod u s-setgħat kollha tagħha; 
jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha 
tipprovdi wkoll il-possibilità għall-
petizzjonanti, wara li jirċievu tweġiba 
negattiva, li jiksbu rieżami minn persuna 
kompetenti oħra mill-Kummissjoni, 
idealment ta' ċittadinanza differenti minn 
dik tal-Istat Membru kkonċernat mill-
petizzjoni;

Or. en

Emenda 35
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jissuġġerixxi li, fir-rigward ta' 
petizzjonijiet konkreti, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa b'mod awtomatiku r-
rieda u l-kapaċità murija mill-awtoritajiet 
nazzjonali biex isolvu l-problema 
ddikjarata ta' implimentazzjoni tad-dritt 
tal-Unjoni; ifakkar li, għal dan il-għan, il-
Kummissjoni tgawdi firxa wiesgħa ta' 
sorsi: ir-rapport annwali nnifsu tal-
Kummissjoni Ewropea dwar il-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni, it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-
Ġustizzja tal-UE tagħha u l-informazzjoni 
tas-Semestru Ewropew, id-deċiżjonijiet 
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tal-Qorti tal-Ġustizzja u sorsi oħra, bħar-
rapport annwali imminenti dwar l-istat 
tad-dritt;

Or. en

Emenda 36
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, li 
huwa essenzjali li tkompli titrawwem 
kooperazzjoni aktar mill-qrib u li jkomplu 
jissaħħu r-rabtiet mal-parlamenti 
nazzjonali fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet; 
jenfasizza li d-dewmien fl-
implimentazzjoni huwa ta' detriment 
għaċ-ċertezza legali; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu 
azzjoni aktar b'saħħitha kontra t-
traspożizzjoni tardiva u żbaljata tad-
direttivi biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
u l-infurzar totali tad-dritt tal-Unjoni, u 
b'hekk jiġu ggarantiti l-istat tad-dritt u d-
demokrazija; jissottolinja l-importanza 
tal-missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni 
bbażati fuq il-petizzjonijiet fl-Istati 
Membri sabiex titejjeb l-investigazzjoni 
tad-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonanti, u 
bħala mezz uniku biex nersqu aktar qrib 
iċ-ċittadini u nuru li t-tħassib tagħhom 
jitqies b'mod serju; iħeġġeġ, għalhekk, 
lill-Kummissjoni tikkunsidra kif jixraq ir-
rapporti taż-żjarat ta' ġbir ta' 
informazzjoni u r-riżoluzzjonijiet ibbażati 
fuq il-petizzjonijiet;

Or. en

Emenda 37
Ádám Kósa
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tistabbilixxi mill-ġdid użu usa' 
tal-mekkaniżmu għas-soluzzjoni tal-
problemi EU Pilot maħsub biex isolvi 
malajr ksur potenzjali tad-dritt tal-Unjoni 
fi stadju bikri mingħajr ma jsir użu minn 
proċess ta' ksur formali f'għadd 
sinifikanti ta' każijiet; jenfasizza li 
djalogu mill-qrib u strutturat bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri fi stadju 
bikri huwa element essenzjali għall-
applikazzjoni effettiva u korretta tad-dritt 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 38
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li, minkejja l-isforzi 
tagħha f'dawn l-aħħar snin biex ittejjeb it-
trasparenza tal-attivitajiet tagħha ta' 
monitoraġġ u infurzar (eż. permezz ta' 
pjattaforma ċentralizzata li tipprovdi 
informazzjoni relatata mal-ksur), il-
Kummissjoni għadha ma weġbitx għat-
talbiet ripetuti tal-Parlament li jiġi infurmat 
regolarment dwar kull EU Pilot miftuħ u l-
proċediment ta' ksur mibdi, speċjalment 
meta dawn jirriżultaw minn petizzjonijiet; 
jenfasizza l-importanza li jiġu riċevuti 
aġġornamenti regolari dwar l-iżviluppi fi 
proċedimenti ta' ksur relatati ma' 
petizzjonijiet miftuħa, filwaqt li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità 
stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-

7. Jiddeplora li, minkejja l-isforzi 
tagħha f'dawn l-aħħar snin biex ittejjeb it-
trasparenza tal-attivitajiet tagħha ta' 
monitoraġġ u infurzar (eż. permezz ta' 
pjattaforma ċentralizzata li tipprovdi 
informazzjoni relatata mal-ksur), il-
Kummissjoni għadha ma weġbitx għat-
talbiet ripetuti tal-Parlament li jiġi infurmat 
regolarment dwar kull EU Pilot miftuħ u l-
proċediment ta' ksur mibdi, speċjalment 
meta dawn jirriżultaw minn petizzjonijiet; 
jenfasizza l-importanza li jiġu riċevuti 
aġġornamenti regolari dwar l-iżviluppi fi 
proċedimenti ta' ksur relatati ma' 
petizzjonijiet miftuħa, filwaqt li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità 
stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
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Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE); 
ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-aspettattivi 
għoljin taċ-ċittadini dwar it-trasparenza fir-
rigward tal-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
għalhekk, tikkondividi din l-informazzjoni 
mal-Parlament fi spirtu ta' kooperazzjoni 
sinċiera sabiex il-Parlament ikun jista' 
jeżerċita l-iskrutinju tiegħu fuq l-eżekuttiv 
skont l-Artikolu 14 tat-TUE u, fl-aħħar 
mill-aħħar, isaħħaħ il-leġittimità u r-
responsabilità tal-azzjoni ta' infurzar tal-
Kummissjoni;

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE); 
jiddispjaċih għan-nuqqas ta' impenn 
persistenti muri mill-Kummissjoni meta 
twieġeb għat-tħassib imqajjem fil-
proċeduri EU Pilot; ifakkar lill-
Kummissjoni dwar l-aspettattivi għoljin 
taċ-ċittadini dwar it-trasparenza fir-rigward 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tagħha; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, 
tikkondividi din l-informazzjoni mal-
Parlament fi spirtu ta' kooperazzjoni 
sinċiera sabiex il-Parlament ikun jista' 
jeżerċita l-iskrutinju tiegħu fuq l-eżekuttiv 
skont l-Artikolu 14 tat-TUE u, fl-aħħar 
mill-aħħar, isaħħaħ il-leġittimità u r-
responsabilità tal-azzjoni ta' infurzar tal-
Kummissjoni, jibni l-fiduċja fil-proġett 
tal-UE u, fl-aħħar mill-aħħar, itejjeb il-
leġittimità tal-proċedura EU Pilot;

Or. en

Emenda 39
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li, minkejja l-isforzi 
tagħha f'dawn l-aħħar snin biex ittejjeb it-
trasparenza tal-attivitajiet tagħha ta' 
monitoraġġ u infurzar (eż. permezz ta' 
pjattaforma ċentralizzata li tipprovdi 
informazzjoni relatata mal-ksur), il-
Kummissjoni għadha ma weġbitx għat-
talbiet ripetuti tal-Parlament li jiġi infurmat 
regolarment dwar kull EU Pilot miftuħ u l-
proċediment ta' ksur mibdi, speċjalment 
meta dawn jirriżultaw minn petizzjonijiet; 
jenfasizza l-importanza li jiġu riċevuti 
aġġornamenti regolari dwar l-iżviluppi fi 
proċedimenti ta' ksur relatati ma' 
petizzjonijiet miftuħa, filwaqt li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità 
stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-

7. Jenfasizza li, minkejja l-isforzi 
tagħha f'dawn l-aħħar snin biex ittejjeb it-
trasparenza tal-attivitajiet tagħha ta' 
monitoraġġ u infurzar (eż. permezz ta' 
pjattaforma ċentralizzata li tipprovdi 
informazzjoni relatata mal-ksur), il-
Kummissjoni għadha ma weġbitx għat-
talbiet ripetuti tal-Parlament li jiġi infurmat 
regolarment dwar kull EU Pilot miftuħ u l-
proċediment ta' ksur mibdi, speċjalment 
meta dawn jirriżultaw minn petizzjonijiet; 
jenfasizza l-importanza li jiġu riċevuti 
aġġornamenti regolari dwar l-iżviluppi fi 
proċedimenti ta' ksur relatati ma' 
petizzjonijiet miftuħa, filwaqt li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità 
stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
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Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE); 
ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-aspettattivi 
għoljin taċ-ċittadini dwar it-trasparenza fir-
rigward tal-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
għalhekk, tikkondividi din l-informazzjoni 
mal-Parlament fi spirtu ta' kooperazzjoni 
sinċiera sabiex il-Parlament ikun jista' 
jeżerċita l-iskrutinju tiegħu fuq l-eżekuttiv 
skont l-Artikolu 14 tat-TUE u, fl-aħħar 
mill-aħħar, isaħħaħ il-leġittimità u r-
responsabilità tal-azzjoni ta' infurzar tal-
Kummissjoni;

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE); 
ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-aspettattivi 
għoljin taċ-ċittadini dwar it-trasparenza fir-
rigward tal-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
għalhekk, tikkondividi din l-informazzjoni 
mal-Parlament fi żmien xieraq u fi spirtu 
ta' kooperazzjoni sinċiera sabiex il-
Parlament ikun jista' jeżerċita l-iskrutinju 
tiegħu fuq l-eżekuttiv skont l-Artikolu 14 
tat-TUE u, fl-aħħar mill-aħħar, isaħħaħ il-
leġittimità u r-responsabilità tal-azzjoni ta' 
infurzar tal-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 40
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jisħaq fuq l-importanza li fid-dritt 
tal-Unjoni finalment jintuża l-aċċess 
għall-pilastru tal-ġustizzja tal-
Konvenzjoni ta' Aarhus, sabiex jiġi żgurat 
id-dritt taċ-ċittadini individwali u tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jressqu quddiem il-QĠUE każijiet ta' ksur 
possibbli tal-leġiżlazzjoni ambjentali, 
bħala mezz ta' rimedju effettiv;

Or. en

Emenda 41
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-għadd ta' lmenti ġodda 8. Jinnota li l-għadd ta' lmenti ġodda 
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rreġistrati mill-Kummissjoni fl-2018 u fl-
2017 laħaq l-ogħla livell tiegħu mill-2011, 
b'rekord ta' 3850 ilment ġdid fl-2018; jilqa' 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini fir-
rigward tal-proċess ta' monitoraġġ u 
infurzar tad-dritt tal-UE, kif muri mill-fluss 
sinifikanti ta' lmenti u petizzjonijiet; 
jirrimarka, madankollu, li, bħal fil-każ tal-
petizzjonijiet, l-għadd ta' lmenti li wasslu 
għal investigazzjonijiet baqa' baxx ħafna fl-
2018 u fl-2017 bħala proporzjon tan-numru 
totali ta' lmenti li waslu; jitlob lill-
Kummissjoni tiċċara kif biħsiebha 
tindirizza d-distakk fl-aspettattivi taċ-
ċittadini fir-rigward tal-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE;

rreġistrati mill-Kummissjoni fl-2018 u fl-
2017 laħaq l-ogħla livell tiegħu mill-2011, 
b'rekord ta' 3850 ilment ġdid fl-2018; jilqa' 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini fir-
rigward tal-proċess ta' monitoraġġ u 
infurzar tad-dritt tal-UE, kif muri mill-fluss 
sinifikanti ta' lmenti u petizzjonijiet; 
jirrimarka, madankollu, li, bħal fil-każ tal-
petizzjonijiet, l-għadd ta' lmenti li wasslu 
għal investigazzjonijiet baqa' baxx ħafna fl-
2018 u fl-2017 bħala proporzjon tan-numru 
totali ta' lmenti li waslu;

Or. en

Emenda 42
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-għadd ta' lmenti ġodda 
rreġistrati mill-Kummissjoni fl-2018 u fl-
2017 laħaq l-ogħla livell tiegħu mill-2011, 
b'rekord ta' 3850 ilment ġdid fl-2018; jilqa' 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini fir-
rigward tal-proċess ta' monitoraġġ u 
infurzar tad-dritt tal-UE, kif muri mill-fluss 
sinifikanti ta' lmenti u petizzjonijiet; 
jirrimarka, madankollu, li, bħal fil-każ tal-
petizzjonijiet, l-għadd ta' lmenti li wasslu 
għal investigazzjonijiet baqa' baxx ħafna fl-
2018 u fl-2017 bħala proporzjon tan-numru 
totali ta' lmenti li waslu; jitlob lill-
Kummissjoni tiċċara kif biħsiebha 
tindirizza d-distakk fl-aspettattivi taċ-
ċittadini fir-rigward tal-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE;

8. Jinnota li l-għadd ta' lmenti ġodda 
rreġistrati mill-Kummissjoni fl-2018 u fl-
2017 laħaq l-ogħla livell tiegħu mill-2011, 
b'rekord ta' 3850 ilment ġdid fl-2018; jilqa' 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini fir-
rigward tal-proċess ta' monitoraġġ u 
infurzar tad-dritt tal-UE, kif muri mill-fluss 
sinifikanti ta' lmenti u petizzjonijiet; 
jirrimarka, madankollu, li, bħal fil-każ tal-
petizzjonijiet, l-għadd ta' lmenti li wasslu 
għal investigazzjonijiet baqa' baxx ħafna fl-
2018 u fl-2017 bħala proporzjon tan-numru 
totali ta' lmenti li waslu; jitlob li jkun 
hemm implimentazzjoni aktar trasparenti 
tal-politika tal-infurzar; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tieħu approċċ aktar proattiv 
meta tiġbor informazzjoni u twieġeb għat-
tħassib taċ-ċittadini, b'mod partikolari 
biex tindirizza l-kultura ta' "Tort ta' 
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Brussell";

Or. en

Emenda 43
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota li l-għadd ta' lmenti ġodda 
rreġistrati mill-Kummissjoni fl-2018 u fl-
2017 laħaq l-ogħla livell tiegħu mill-2011, 
b'rekord ta' 3850 ilment ġdid fl-2018; jilqa' 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini fir-
rigward tal-proċess ta' monitoraġġ u 
infurzar tad-dritt tal-UE, kif muri mill-fluss 
sinifikanti ta' lmenti u petizzjonijiet; 
jirrimarka, madankollu, li, bħal fil-każ 
tal-petizzjonijiet, l-għadd ta' lmenti li 
wasslu għal investigazzjonijiet baqa' baxx 
ħafna fl-2018 u fl-2017 bħala proporzjon 
tan-numru totali ta' lmenti li waslu; jitlob 
lill-Kummissjoni tiċċara kif biħsiebha 
tindirizza d-distakk fl-aspettattivi taċ-
ċittadini fir-rigward tal-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE;

8. Jinnota li l-għadd ta' lmenti ġodda 
rreġistrati mill-Kummissjoni fl-2018 u fl-
2017 laħaq l-ogħla livell tiegħu mill-2011, 
b'rekord ta' 3850 ilment ġdid fl-2018; jilqa' 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini fir-
rigward tal-proċess ta' monitoraġġ u 
infurzar tad-dritt tal-UE, kif muri mill-fluss 
sinifikanti ta' lmenti u petizzjonijiet; 
jinnota wkoll li l-għadd ta' lmenti li wasslu 
għal investigazzjonijiet baqa' baxx fl-2018 
u fl-2017 bħala proporzjon tan-numru totali 
ta' lmenti li waslu; jissuġġerixxi li l-
Kummissjoni għandha tiċċara l-azzjonijiet 
tagħha kif ukoll in-nuqqas ta' azzjonijiet, 
u b'hekk id-distakk fl-aspettattivi taċ-
ċittadini fir-rigward tal-possibilità li 
jinkiseb rimedju fil-livell tal-UE;

Or. en

Emenda 44
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea 
taħdem fuq mekkaniżmi ġodda biex 
jitnaqqas il-ħin ta' rispons meta jiġi 
pproċessat lment;
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Emenda 45
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jirrimarka li dawk iċ-ċittadini li 
jindirizzaw il-petizzjonijiet u l-ilmenti 
tagħhom lill-Parlament u lill-
Kummissjoni, rispettivament, għandhom 
fil-prinċipju opinjoni pożittiva fir-rigward 
tal-Unjoni, u b'hekk qed jagħmlu dan 
b'konvinzjoni sħiħa li l-livell tal-UE se 
juri li huwa spazju politiku siewi biex 
isolvi t-tħassib tagħhom b'mod effettiv; 
jissottolinja li nuqqas evidenti ta' ġestjoni 
xierqa tal-każijiet tagħhom f'dan il-livell 
x'aktarx jiddiżappunta l-aspettattivi u l-
perċezzjonijiet inizjali tagħhom lejn l-
utilità tal-Unjoni; iqis għalhekk li x-xejra 
attwali li tikkonċerna l-indirizzar tal-
petizzjonijiet x'aktarx se żżid l-
iskuntentizza li diġà teżisti f'xi Stati 
Membri;

Or. en

Emenda 46
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8b. Jirrimarka l-eżistenza tad-
dispożizzjoni fl-Artikolu 265 tat-TFUE li 
permezz tagħha l-Kummissjoni u 
istituzzjonijiet, korpi u organi oħra tal-UE 
jistgħu jitressqu quddiem il-QĠUE jekk 
jitqies li dawn ma jkunux ħadu azzjoni;
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Emenda 47
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Ifakkar, f'dan ir-rigward, li kemm 
ir-Reviżjoni tal-Panorama tal-2018 tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Id-
dritt tal-UE fil-prattika: Ir-responsabilitajiet 
ta' sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea 
skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea" kif ukoll id-deċiżjoni tal-
2017 tal-Ombudsman Ewropew li 
tistabbilixxi suġġerimenti wara l-inkjesta 
strateġika tagħha OI/5/2016/AB dwar il-
puntwalità u t-trasparenza fit-trattament 
mill-Kummissjoni Ewropea tal-ilmenti 
dwar ksur jistiednu lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li l-każijiet ta' qabel il-ksur jiġu 
ttrattati b'mod aktar f'waqtu u trasparenti.

9. Ifakkar, f'dan ir-rigward, li kemm 
ir-Reviżjoni tal-Panorama tal-2018 tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Id-
dritt tal-UE fil-prattika: Ir-responsabilitajiet 
ta' sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea 
skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea" kif ukoll id-deċiżjoni tal-
2017 tal-Ombudsman Ewropew li 
tistabbilixxi suġġerimenti wara l-inkjesta 
strateġika tagħha OI/5/2016/AB dwar il-
puntwalità u t-trasparenza fit-trattament 
mill-Kummissjoni Ewropea tal-ilmenti 
dwar ksur jistiednu lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li l-każijiet ta' qabel il-ksur jiġu 
ttrattati b'mod aktar f'waqtu, trasparenti u 
ekwitabbli, filwaqt li jitqies il-prinċipju 
tas-sussidjarjetà u tat-trattament indaqs.

Or. en

Emenda 48
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Ifakkar, f'dan ir-rigward, li kemm 
ir-Reviżjoni tal-Panorama tal-2018 tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Id-
dritt tal-UE fil-prattika: Ir-responsabilitajiet 
ta' sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea 
skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea" kif ukoll id-deċiżjoni tal-

9. Ifakkar li kemm ir-Reviżjoni tal-
Panorama tal-2018 tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri bit-titolu "Id-dritt tal-UE fil-
prattika: Ir-responsabilitajiet ta' sorveljanza 
tal-Kummissjoni Ewropea skont l-
Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea" kif ukoll id-deċiżjoni tal-2017 
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2017 tal-Ombudsman Ewropew li 
tistabbilixxi suġġerimenti wara l-inkjesta 
strateġika tagħha OI/5/2016/AB dwar il-
puntwalità u t-trasparenza fit-trattament 
mill-Kummissjoni Ewropea tal-ilmenti 
dwar ksur jistiednu lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li l-każijiet ta' qabel il-ksur jiġu 
ttrattati b'mod aktar f'waqtu u trasparenti.

tal-Ombudsman Ewropew li tistabbilixxi 
suġġerimenti wara l-inkjesta strateġika 
tagħha OI/5/2016/AB dwar il-puntwalità u 
t-trasparenza fit-trattament mill-
Kummissjoni Ewropea tal-ilmenti dwar 
ksur jistiednu lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li l-każijiet ta' qabel il-ksur jiġu 
ttrattati b'mod aktar f'waqtu u trasparenti.

Or. en

Emenda 49
Tatjana Ždanoka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-
15 ta' Jannar 2013 bir-
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar Liġi ta' Proċedura Amministrattiva 
tal-Unjoni Ewropea (2012/2024(INL)), 
b'mod partikolari t-talba tiegħu lill-
Kummissjoni biex tressaq proposta għal 
regolament dwar Liġi ta' Proċedura 
Amministrattiva Ewropea;

Or. en

Emenda 50
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina fid-dettall l-ilmenti dwar id-
differenzi fil-kwalità tal-ikel li jkollu 
tikketta bl-istess marka fi Stati Membri 
differenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
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ttemm il-prattiki inġusti u tiżgura 
trattament ugwali għall-konsumaturi 
kollha;

Or. el

Emenda 51
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni 
biex ittejjeb l-infurzar tar-regoli tal-UE 
dwar il-mobilità tal-ħaddiema bil-ħolqien 
tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol; jitlob, 
madankollu, l-adozzjoni f'waqtha tal-
inizjattivi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi 
meħtieġa biex il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali jsir realtà għaċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 52
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina d-diskriminazzjoni mwettqa 
abbażi tal-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' 
Stat Membru fl-iskejjel u fl-
amministrazzjoni pubblika fit-territorji li 
għandhom aktar minn lingwa uffiċjali 
waħda, fatt li jxekkel il-moviment liberu u 
jmur kontra s-suq intern (l-Artikolu 26(2) 
tat-TFUE);

Or. en
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Emenda 53
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jenfasizza li l-memoranda ta' qbil 
konklużi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
Istati Membri mhumiex meqjusa bħala 
atti tal-UE skont l-Artikolu 288 tat-
TFUE;

Or. el

Emenda 54
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9c. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-
fatt li l-miżuri ta' politika fiskali (inkluż it-
tnaqqis fil-pensjonijiet, fil-kura tas-saħħa 
u fis-servizzi pubbliċi) u r-riformi previsti 
fil-programmi ta' aġġustament strutturali 
ma kisbux ir-riżultati antiċipati;

Or. el

Emenda 55
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9d. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-
dawl tal-għadd ta' petizzjonijiet li waslu 
dwar impjiegi mhux sikuri, biex 
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tivverifika l-kompatibilità ta' kuntratti ta' 
żero sigħat mal-liġi tal-UE dwar l-
impjiegi, inkluża d-direttiva dwar ix-
xogħol part-time;

Or. el

Emenda 56
Emmanouil Fragkos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9e. Jistieden lill-Kummissjoni 
timmonitorja b'attenzjoni partikolari l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
legali tal-UE biex tindirizza l-każijiet ta' 
korruzzjoni li jikkompromettu direttament 
il-funzjonament tas-suq intern u tieħu l-
kontromiżuri xierqa;

Or. el


