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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li livell għoli ta’ ħarsien għall-konsumatur huwa garantit fl-Artikolu 169 tat-
TFUE u fl-Artikolu 38 fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

2. Itenni li d-drittijiet tal-konsumatur iridu jiġu indirizzati bħala drittijiet tal-konsumatur; 
jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura infurzar koerenti ta’ dawn id-drittijiet;

3. Jenfasizza li l-konsumaturi għandhom dritt għal ħarsien effettiv u ugwali irrispettivament 
mill-mod tat-trasport tagħhom; jitlob għal regolament wieħed biss li jinkludi d-
dispożizzjonijiet u l-prinċipji kollha tad-drittijiet tal-passiġġieri sabiex titnaqqas il-
frammentazzjoni u jkunu rrikonċiljati l-inkonsistenzi fl-oqsma differenti kollha tad-
drittijiet tal-passiġġieri;

4. Jitlob għal implimentazzjoni sħiħa, fil-forom kollha tat-trasport, fil-pajjiżi membri kollha 
u fl-ivvjaġġar transkonfinali kollu, tal-għaxar drittijiet tal-passiġġieri kif maħruġa mill-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-passiġġieri jkunu infurmati b'dawn id-drittijiet qabel 
jixtru servizzi tal-ivvjaġġar, u li din l-informazzjoni ssir disponibbli fl-istadji differenti tal-
ivvjaġġar; jitlob għal azzjoni sabiex jissaħħaħ ir-rwol taċ-ċentri tal-konsumatur fir-
riżoluzzjoni ta’ problemi u tilwim tal-konsumatur, u sabiex jiġi żgurat li jkunu disponibbli 
mekkaniżmi effettivi ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim alternattiv u ta’ rimedju kollettiv; jitlob, 
f’dan il-kuntest, biex titwaqqaf websajt waħda li sservi ta’ helpline u li tipprovdi 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri (www.travel.eu);

6. Jitlob għall-iżvilupp ta’ għodod għall-UE kollha sabiex tiġi żgurata multimodalità mtejba 
fis-servizzi tat-trasport pubbliċi transkonfinali effiċjenti u li jaħdmu kif suppost, sabiex 
jiġu ggarantiti u mħarsa kemm il-moviment ħieles ta’ persuni kif ukoll il-kompetittività ta’ 
dawn is-servizzi vis-à-vis l-użu ta’ vetturi privati;

7. Jenfasizza li t-trasportaturi għandu jkollhom, f’kull terminal jew ajruport li joperaw 
minnu, tal-anqas rappreżentant wieħed, u/jew jipprovdu uffiċċju għall-ilmenti, awtorizzat 
biex jieħu deċiżjonijiet immedjati f'każ ta' interruzzjonijiet;

8. Jenfasizza li l-passiġġieri b’mobbiltà limtata jew b’diżabilitajiet għandhom igawdu mill-
istess livell ta’ opportunitajiet ta’ vvjaġġar bl-ajru u minn assistenza u aċċess mhux 
ristretti għas-servizzi;


