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LINJI GWIDA: Proposti tal-EPP-PSE

KODIĊI TA’ ABBOZZ TA’ PRATTIKA TAJBA GĦALL-KUMITAT GĦALL-
PETIZZJONIJIET 

1 Reġistrazzjoni tal-petizzjonijiet:

Meta l-petizzjonijiet jkunu indirizzati lill-Parlament, dawn jiġu rekordjati f’GEDA 
mis-servizz uffiċjali tal-posta u mbagħad jintbagħtu lill-Presidenza tad-DĠ – id-
Diviżjoni tal-Attivitajiet tal-Membri. L-M.A.D. tikkonferma li din tkun waslet, 
tipprovdi n-numru tal-petizzjoni, u tirrekordja l-isem tal-petizzjonant u n-numru tal-
petizzjoni għall-publikazzjoni fil-minuti tal-ewwel sessjoni plenarja wara r-
reġistrazzjoni. Il-petizzjoni, fil-verżjoni oriġinali tagħha, fl-istess ħin tiġi rreġistrata 
bħala petizzjoni elettronika.

Qabel ma jiġi assenjat numru lill-petizzjoni għall-publikazzjoni fis-sessjoni tal-minuti, 
l-M.A.D. għandha tivverifika mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet jekk l-ilment 
jissodisfax il-kriterji formali biex ikun reġistrat bħala petizzjoni.   

2 L-ipproċessar tal-petizzjonijiet:

Il-petizzjonijiet jintbagħtu fi gruppi ta’ 20 - 25 kull darba mill-M.A.D. (Lussemburgu) 
lis-segretarjat tal-Kumitat. Meta l-petizzjoni flimkien ma’ xi dokumentazzjoni jaslu 
għand is-segretarjat tal-Kumitat, il-petizzjoni titqassam lill-amministraturi tas-
segretarjat biex titqassru u jiġu fformulati r-rakkomandazzjonijiet. Tingħata skadenza 
u s-sommarji għal darb’oħra jinġabru flimkien, sa din id-data, u jintbagħtu għat-
traduzzjoni fil-lingwi kollha tal-profil lingwistiku tal-Kumitat. Meta tasal il-verżjoni 
tradotta, is-sommarji u r-rakkomandazzjonijiet jiġu ċċekkjati għall-koerenza tagħhom, 
eventwalment jiġu kkoreġuti, u jintbagħtu lura għat-traduzzjoni jekk ikun meħtieġ li 
jsir dan, qabel ma jintbagħtu lis-Servizz tad-Distribuzzjoni għal komunikazzjoni lill-
membri kollha tal-Kumitat. (Nota; il-proċedura hija l-istess għall-petizzjonijiet kollha, 
sew jekk jintbagħtu b’mod elettroniku jew bil-posta.)

3 Dokumenti ta’ sommarju:

Il-membri tal-Kumitat jirċievu dokument li jkun fih sommarji u rakkomandazzjonijiet  
bil-lingwi kollha tal-profil lingwistiku tal-Kumitat kull ftit ġimgħat. (Dan jista' 
għalhekk jiġi ċċekkjat mal-oriġinal f’forma ta’ petizzjoni elettronika) 

Dan id-dokument juri l-proposti mibgħuta miċ-Chairman tal-Kumitat. 

Il-petizzjonijiet jistgħu jiġu:

- iddikjarati inammissibli skont Artikoli 21 u 194 tat-Trattat;

- iddikjarati ammissibbli u magħluqa abbażi ta’ konklużjonijiet li jkunu saru qabel 
dwar każijiet simili mill-Kumitat; 
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- iddikjarati ammissibbli u mibgħuta mill-ġdid lin-netwerk SOLVIT għal azzjoni 
immedjata f’dawk il-każijiet, li jittrattaw problemi transkonfinali tal-individwi, 
minħabba li l-leġiżlazzjoni tas-Suq Intern ma tkunx applikata b’mod xieraq mill-
awtoritajiet nazzjonali pubbliċi.
Petizzjonijiet, mibgħuta mill-ġdid lis-SOLVIT, jibqgħu jitqiesu bħala petizzjonijiet u  
jintbagħtu lura lill-Kumitat għal xi azzjoni addizzjonali jekk il-problema ma 
tissewwiex fi żmien 3 xhur;

- iddikjarati ammissibbli u jinbagħtu lill-Kummissjoni biex jiġu eżaminati.

Id-dokument li jkollu s-sommarji u r-rakkomandazzjonijiet għandhu jkun mehmuż 
mal-aġenda tal-laqgħa li jkun imiss tal-Kumitat. Għandu jkollu n-numru tal-
petizzjoni, l-isem tal-petizzjonant, deskrizzjoni qasira tal-kontenut tal-petizzjoni u l-
proposta mill-Bureau u l-Koordinaturi.   

Is-sommarji tal-petizzjonijiet li jkunu ġew iddikjarati ammissibbli u li jintbagħtu lill-
Kummissjoni biex jiġu kkunsidrati biss, għandhom jintbagħtu għat-traduzzjoni fil-
lingwi kollha tal-Komunità wara l-laqgħa tal-kumitat. 

Hemm skadenza stabbilita ta’ 15-il ġurnata li fihom għandhom jintbagħtu l-kummenti 
u t-talbiet mill-Membri sħaħ tal-Kumitat liċ-Chairman tal-Kumitat. It-talbiet tal-
Membri fir-rigward tal-ammissibilità tal-petizzjonijiet għandhom jiġu diskussi 
mingħajr dewmien fil-laqgħa li jkun imiss tal-kumitat. Meta ma jiġi reġistrat l-ebda 
kumment, ir-rakkomandazzjonijiet jitqiesu bħala approvati u f’dan l-istadju jiġu 
ffirmati ittri miċ-Chairman li jinfurmaw lill-petizzjonanti bl-intenzjonijiet tal-Kumitat 
dwar x’tip ta’azzjoni ta’ segwitu tkun ser tittieħed fir-rigward tal-petizzjoni. Is-
sommarji u r-rakkomandazzjonijiet jiddaħħlu f’ePetitions mill-amministratur, kif 
ukoll kull dejta oħra miżjuda fejn meħtieġ .

4 Ammissibilità:

Biex petizzjoni titqies bħala ammissibbli din għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat (Artikoli 21 & 194) u mar-Regoli ta’ Proċedura tal-
Parlament Ewropew, l-aktar Regola 191§1. Petizzjonijiet li ma jikkorrispondux ma’ 
dawn il-kriterji jiġu ddikjarati inammissibbli. Jista’ jiġi propost mezz alternattiv ta’ 
rimedju jew appell f’każijiet bħal dawn.

5 Investigazzjoni u segwitu:

Jekk u meta tiġi stabbilita l-ammissibilità, is-sustanza tal-petizzjoni tista’ tkompli tiġi 
investigata. F’ħafna każijiet dan isir billi tintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea għal 
riċerka preliminari, partikolarment biex tistabilixxi l-istejtus legali tal-petizzjoni 
f’relazzjoni ma’ Direttivi jew Regolamenti tal-UE rilevanti. (Il-petizzjonijiet li jaslu
b’lingwi oħra li mhumiex Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż għandhom jiġu tradotti l-
ewwel għall-Ingliż skont it-termini tal-Ftehima Interistituzzjonali.) Is-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kummissjoni jibgħat it-talba u l-petizzjoni lis-servizz responsabbli li 
jagħti tweġiba. Imbagħad jikkoordina t-trażmissjoni tat-tweġibiet lis-segretarjat tal-
Kumitat. Id-dokument bil-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjonijiet, li jasal 
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spiss lis-segretarjat tal-Kumitat, għandu jintbagħat lill-Bureau tal-Kumitat u l-
koordinaturi. 

Il-petizzjonijiet, li jintbagħtu lura mill-Kummissjoni, għandhom jitniżżlu fl-aġenda  
tal-Kumitat fi żmien 3 xhur wara li tasal it-tweġiba tal-Kummissjoni.  

Is-segretarjat tal-Kumitat għandu, f’ċerti każi, jagħmel investigazzjoni f’affarijiet li 
dwarhom ikollu l-għarfien u l-kompetenza. 

Il-petizzjonijiet jistgħu jintbagħtu miċ-Chairman lil Kumitati oħra tal-Parlament 
Ewropew għal opinjoni jew għal informazzjoni skont il-Linji Gwida dwar it-
trattament tal-petizzjonijiet kif miftiehem fil-Konferenza taċ-Chairmen tal-Kumitati  
fl-14 ta’ Lulju 1998. 

Il-petizzjonijiet dwar kwistjonijiet li l-Parlament reċentement għamel dibattiti 
dwarhom jew ivvota favurihom jitwieġbu billi tintbagħat ir-riżoluzzjoni 
korrispondenti jew it-test leġiżlattiv lill-petizzjonant.

6 Preparazzjoni tal-aġenda tal-laqgħa:

Wara li jaslu r-risposti tal-Kummissjoni titħejja u tiġi tradotta Komunikazzjoni lill-
Kummissjoni (CM) għal kull waħda u s-segretarjat jifformula deċiżjoni dwar jekk il-
kwistjoni għandhiex tkun waħda mill-punti tal-aġenda tal-Kumitat klassifikata bħala 
punt "AA", punt "A" jew punt "B". 

- Il-punti AA biss jiġu diskussi fil-fond fil-laqgħa tal-Kumitat. Il-punti AA jirreferu
għal petizzjonijiet li jeħtieġu azzjoni tal-parlament addizzjonali aktar speċifika, bħal 
pereżempju  żjara ta’ ġbir ta’ fatti, rapport skont Regola 192, smigħ jew azzjoni legali 
quddiem il-qrati nazzjonali jew il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Bħala regola għall-
petizzjonijiet AA,  jiġu mistiedna l-petizzjonanti u l-awtoritajiet konċernati.  

- il-punti A jirreferu għal petizzjonijiet li jibqgħu miftuħa skont il-proċedura bil-
miktub u li jinsabu fuq l-aġenda tal-Kumitat mingħajr dibattitu.  

- il-punti B jirreferu għal petizzjonijiet li jingħalqu skont il-proċedura bil-miktub 
mingħajr dibattitu.   

L-abbozz ta’ aġenda jiġi preżentat liċ-Chairman għall-istħarriġ u l-approvazzjoni 
tiegħu qabel ma jiġi tradott u jkun disponibbli għall-membri. Wara titħejja aġenda 
annotata tal-Koordinaturi mis-segretarjat u titqassam direttament lill-Bureau u l-
Koordinaturi. L-aġenda annotata għandu jkollha d-dokumenti rilevanti kollha u 
għandha tintbagħat  3 ijiem qabel il-laqgħa.

7 Laqgħat tal-Kumitat:

Fl-aħħar nett il-Kumitat japprova l-abbozz ta’ aġenda, ippreżentat miċ-Chairman, u  
jiddibatti jew jiddiskuti il-punti AA, ibbażati fuq il-Komunikazzjonijiet lill-Membri u 
dokumenti oħra disponibbli fil-laqgħa. Bħala regola, l-uffiċjal responsabbli tal-
Kummissjoni Ewropea jibda d-dibattitu billi jagħmel stqarrija orali f’isem il-
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Kummissjoni. F’ċirkostanzi eċċezzjonali l-Kummissarju responsabbli jista' jiġi 
mistieden biex jagħmel stqarrija. Bħala regola, il-petizzjonanti jew ir-rappreżentanti 
tagħhom jistgħu jingħataw l-opportunità li jitkellmu, jagħtu aktar informazzjoni u 
jirrispondu għall-mistoqsijiet. Partijiet oħra interessati, pereżempju r-rappreżentanti 
tal-Istati Membru, għandhom  jiġu mistiedna wkoll biex jattendu l-Kumitat u jagħmlu 
stqarrija.

Wara li tiġi kunsidrata kull petizzjoni, il-Kumitat jista’ jifformula rakkomandazzjoni  
biex ikun hemm aktar azzjoni billi l-petizzjoni tibqa’ miftuħa, jew, jikkunsidra li l-każ 
ġie diskuss biżżejjed, u b’hekk jingħalaq. 
F’kull każ il-petizzjonant jiġi infurmat b’ittra miċ-Chairman tal-Kumitat dwar id-
deċiżjoni li tittieħed. 

8 Ir-riżultat tal-laqgħat:

Wara kull laqgħa s-segretarjat jiltaqa’ biex jikkoordina r-riżultati amministrattivi għal 
kull punt u r-responsabbilitajiet jiġu assoċjati ma’ kull membru tal-istaff.
Għandu jintbagħat sommarju tal-laqgħa tal-Kumitat, li jinkludi d-deċiżjonijiet li 
jittieħdu fil-laqgħa tal-Koordinaturi lill-Membri fi żmien 5 ijiem wara l-laqgħa tal-
Kumitat.
Tintbagħat nota lill-Kummissjoni Ewropea li tikkonferma d-deċiżjonijiet tal-Kumitat 
dwar kull petizzjoni. Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat jiddaħħlu f’ePetition  mis-segretarjat 
wara din il-laqgħa. Imbagħad jitħejjew l-ittri biex jiġu ffirmati miċ-Chairman.

9 Il-ftuħ mill-ġdid tal-petizzjonijiet :

Jekk, wara li tittieħed deċiżjoni biex tingħalaq petizzjoni, jissemmew fatti rilevanti 
oħra mill-petizzjonant li, fl-opinjoni tas-segretarjat, ma kinux ikkunsidrati b’mod sħiħ, 
imbagħad jista’ jkun hemm talba mill-Membru (add.) jew sostitut tal-Kumitat biex 
terġa’ tinfetaħ il-petizzjoni. Dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati fil-bidu tal-laqgħa 
tal-Kumitat miċ-Chairman.

10 L-għeluq ta’ petizzjonijiet li twarrbu:

Il-petizzjonijiet li jbqgħu miftuħin, għax ikunu qed jistennew aktar informazzjoni,
għal aktar minn sena, u li għalihom ma jkunx hemm tweġiba oħra mill-petizzjonant, 
jistgħu jingħalqu mill-Kumitat, fuq parir tas-segretarjat, mingħajr aktar dibattiti. 
Dawn jitqajmu wkoll miċ-Chairman fil-bidu tal-laqgħa tal-Kumitat.  
Proċedimenti pendenti dwar il-petizzjonijiet li ġew preżentati skont il-leġiżlaturi ta’ 
qabel għandhom jitressqu quddiem il-President tal-Parlament fi tmiem il-leġiżlatura 
tal-Parlament.

11. Annessi mal-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Kumitat:  

Għadd ta’ kwistjonijiet speċifiċi jirrikjedu kjarifika f’forma ta’ annessi mal-Kodiċi ta’ 
Kondotta tal-Kumitat li għandhom jiġu approvati mill-Kumitat. L-annessi mal-Kodiċi 
ta’ Kondotta jikkostitwixxu modus operandi u huma kumplimentari għar-Regoli ta’ 
Proċedura, iżda bl-ebda mod ma huma sostituzzjoni għalihom.
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Anness 1

Kwistjonijiet ta’ ammissibilità:

A. Ikun hemm deċiżjoni dwar l-ammissibilità skont il-kriterji li jinsabu f’Regola 
191§1 bi qbil wara r-rakkomandazzjonijiet fid-dokument ta’ sommarju, preparat mis-
segretarjat, li jkun disponibbli għall-membri kollha.

B Jekk membru jikkontesta r-rakkomandazzjoni, jiġi konsultat iċ-Chairman 
(add.) jew fl-assenza tiegħu/tagħha l-Viċi Chairperson u t/jieħu deċiżjoni fi żmien 
ġimgħa, u jinforma l-membri dwar id-deċiżjoni tiegħu/tagħha u r-raġunijiet li 
jiġġustifikawha.

C Jekk grupp politiku jikkontesta rakkomandazzjoni, il-kwistjoni tintbagħat lill-
Koordinaturi li jkollhom jagħmlu proposta, abbażi ta’ ftehim wiesa’, dwar liema 
azzjoni ta’ segwitu għandha tittieħed.1

D Jekk ma tasal l-ebda proposta u ma tittieħed l-ebda deċiżjoni wara xahrejn 
mill-Koordinaturi, iċ-Chairman għandu jieħu deċiżjoni waqt li jiftakar l-opinjonijiet 
tal-Koordinaturi u l-petizzjonant, u jinforma l-Kumitat dwar ir-raġunijiet li 
jiġġustifikawha.

Anness 2 

Żjajjar ta’ ġbir ta’ fatti:

Il-Kumitat għandu l-opportunità li jorganizza żjajjar ta’ ġbir ta’ fatti fl-Istati Membri 
jew reġjuni biex jinvestiga l-allegazzjonijiet li jinsabu f’petizzjonijiet ammissibbli u 
jiltaqa’ ma’ partijiet interessati (ara Regola 192§3). Ir-regoli ġenerali li jirregolaw
żjajjar bħal dawn, li japplikaw għall-kumitati parlamentari kollha, jinsabu fid-
deċiżjoni tal-Bureau tal-11 ta’ Ottubru, 2006, li timmodifika d-deċiżjoni tat-2 ta’ 
Ottubru, 2000.

Meta tittieħed deċiżjoni mill-Kumitat biex jagħmel żjara bħal din, is-segretarjat 
jistabilixxi, wara d-diskussjoni tiegħu fil-laqgħa tal-Koordinaturi, programm realistiku 
u dettaljat u kalendarju kif ukoll l-għanijiet u l-prijoritajiet taż-żjara biex titjieb l-
effikaċja tal-missjoni. Normalment għal żjajjar bħal dawn jinħatru mill-inqas ħames 
membri li jirrappreżentaw mill-inqas tliet Gruppi politiċi biex tkun żgurata
rappreżentazzjoni politika wiesgħa u komplikazzjonijiet loġistiċi minimi. 

Membri mill-Istat Membru konċernat jistgħu jakkumpanjaw d-delegazzjonijiet
f’kapaċità ex officio. Fil-prattika dan ifisser li membri ex officio jistgħu ma jitħallewx 
jattendu l-laqgħat uffiċjali kollha tad-delegazzjoni (fatt li jista’ jkun dipendenti fuq 
deċiżjoni tal-ospitant) u ma jkunux involuti fl-abbozzar tar-rapport dwar iż-żjara.

                                               
1 Dan, pereżempju, jista’ jkun biex tiġi sospiża deċiżjoni dwar l-assimibilità sakemm is-segretarjat ikun 
investiga aktar fid-dettall il-fatti tal-każ u jkunu ġew irrapurtati lura lill-Koordinaturi. Jistgħu jiġu 
kkunsidrati wkoll għażliet oħra sakemm ikun hemm ftehim wiesa’ dwar x’għandu jsir. Għandu jiġi 
kkunsidrat iktar dewmien x’effett jista’ jkollu fuq il-petizzjonant.
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Jekk membru tal-Bureau tal-Kumitat jipparteċipa fi żjara bħal din, imbagħad dan 
jitqies bħala l-mexxej tad-delegazzjoni għal skopijiet ta’ protokoll u ta’ prattiċità. Jekk 
dan ma jkunx il-każ id-delegazzjoni għandha tkun preseduta minn Membru maħtur 
mill-Koordinaturi. 

Wara żjajjar bħal dawn, jitħejja abbozz ta’ rapport preliminari, li jinkludi 
rakkomandazzjonijiet, u jiġi sottomess mill-membri tad-delegazzjoni lill-Kumitat. 

1. Dan l-Abbozz Preliminari għandu jkollu l-għażliet  differenti kollha u l-opinjonijiet 
alternattivi. 

2. L-abbozz ta’ rapporti dwar missjonijiet ta’ ġbir ta’ fatti għandhom jirriflettu l-fatti 
stabbiliti mid-delegazzjoni uffiċjali u għandhom iqisu d-diversi opinjonijiet ibbażati 
fuq il-fatti b’mod ibbilanċjat. 

Il-Kumitat għandu japprova r-rapport biex jiċċara l-pożizzjoni tiegħu fuq il-kwistjoni 
taħt investigazzjoni. Ir-rapport approvat jintbagħat lill-President tal-Parlament 
Ewropew, lill-petizzjonant u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru konċernat.

Stqarrijiet tal-istampa għandhom isiru biss fi tmiem il-proċedimenti tal-kumitat.

1.  Il-Membri li jipparteċipaw fil-missjoni ta’ ġbir ta’ fatti għandhom jagħmlu 
dikjarazzjonijiet pubbliċi biss wara l-approvazzjoni tar-Rapport mill-Bureau, biex 
jevitaw  li jitilfu r-reputazzjoni jew kummenti partiġġjani tal-politika.

2.  Membri li huma parti minn delegazzjoni uffiċjali għandhom dejjem jagħmluha 
ċara li huma qed ifittxu li jistabilixxu l-fatti. Kull dikjarazzjoni jew kumment li 
jagħmlu għandu jirreferi biss għall-fatti stabbiliti u jfittxu li jevitaw stqarrijiet 
partiġġjani.

Il-Kumitat jista’ jirriżerva wkoll id-dritt li jorganizza delegazzjonijiet li mhumiex 
żjajjar ta’ ġbir ta' fatti kif deskritti hawn fuq, imma suġġetti għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fid-deċiżjoni tal-Bureau tal-11 ta’ Ottubru, 2006. F’kull avveniment, l-ikbar 
numru ta’ membri li jista’ jivjaġġa huwa ħamsa u għoxrin kull sena.

Anness 3

Il-Privatezza u l-Kunfidenzjalità

Il-laqgħat tal-Kumitat isiru fil-pubbliku u huma, fi ħdan il-qafas dwar ir-regolamenti 
rigward l-aċċess għall-Parlament Ewropew, miftuħa għall-petizzjonanti u l-partijiet
interessati, inkluż il-midja. Id-dokumenti kollha li jkunu disponibbli fil-laqgħat tal-
Kumitat jitqiesu bħala dokumenti pubbliċi, sakemm ma ssirx talba għall-privatezza
jew il-kunfidenzjalità.

Il-petizzjonanti għandhom dritt għall-protezzjoni tal-privatezza tagħhom, inkluż 
referenzi għad-dettalji personali, jekk jitolbu dan. Meta tasal talba biex ma jixxandarx 
l-isem għal raġunijiet ta’ privatezza, is-segretarjat għandu jiżgura li talba tkun 
rispettata.
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Dokumenti li jinkludu petizzjonijiet li jkunu kunfidenzjali għandu jkollhom biss 
aċċess ristrett u m’għandhomx jidhru fil-fajl tal-laqgħat, u lanqas fil-websajt tal-
Kumitat. (Ara Anness VII A tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament).

Fuq talba tal-petizzjonant, jew abbażi ta’ deċiżjoni taċ-Chairman, punt jista’ jiġi 
diskuss  in camera.

* Is-Servizz Legali għandu jipprovdi stqarrija legali ċara rigward ir-regoli u l-obbligi 
preċiżi tal-Parlament lejn il-privatezza tal-petizzjonanti u l-kunfidenzjalità tad-
dokumenti tagħhom li għandhom jiġu pubblikati fuq il-websajt tal-Kumitat, u fejn 
meħtieġ kwotati fil-korrispondenza. Stqarrija bħal din ser tifforma parti integrali mil-
linji gwida tal-Kumitat.

Anness 4

Bażi ta’ Dejta

Il-membri tal-Kumitat, l-assistenti tagħhom u l-istaff tal-grupp għandhom aċċess 
għalePetitions li ġew żviluppati bħala għodod amministrattivi mis-segretarjat biex 
tissaħħaħ it-trasparenza tal-attività tal-Kumitat u biex jiġi żgurat li jkun hemm arkivji 
adegwati tal-materjal. L-ePetition bil-mod il-mod trid issir bażi ta’ dejta bejż 
komprensiva, iżda l-aċċess għaliha mhux awtorizzat lilhinn mill-ambjent tal-Kumitat 
innifsu. Mhix aċċessibbli fuq l-internet. Petizzjonijiet kunfidenzjali ma jitpoġġewx 
f’ePetition, iżda jistgħu jiġu konsultati minn membri wara li  jagħmlu talba lis-
segretarjat.
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