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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jiddispjaċih li fl-Istati Membri, mhux biss fost il-konsumaturi u l-impriżi, iżda wkoll fost 
dawk li jeżerċitaw professjoni legali u l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, l-għajnuna legali 
hija magħrufa prinċipalment biss fil-livell nazzjonali, iżda mhux f’dak Ewropew;

2. Huwa tal-opinjoni li anki proċeduri Ewropej oħrajn, bħal pereżempju l-proċedura Ewropea 
għal talbiet żgħar1, mhumiex magħrufa u li l-politika ta’ informazzjoni attwali mhux se 
tikkontribwixxi biex tagħmilhom aktar magħrufa;

3. Jitlob li tkun żviluppata pool li minnu jkun possibbli li jingħażlu avukati li jagħtu għajnuna 
lill-benefiċjarji mill-proċedura ta’ għajnuna tal-UE, billi jiġu indikati sempliċement il-
lingwa jew il-lingwi li jitkellmu, kif ukoll is-sistema jew is-sistemi ġuridiċi magħrufa 
minnhom;

4. Iqis li jkun xieraq li tiġi stabbilita unità ċentrali għal kull Stat Membru bil-għan li tirċievi u 
tittrażmetti t-talbiet ta’ għajnuna legali;

5. Jinnota li l-fatt li mhuwiex possibbli li jiġu ddawnlowdjati jew stampati l-formoli għat-
talba ta’ għajnuna legali jew formoli oħrajn, kemm fuq il-paġna tal-mappa ġudizzjarja 
Ewropea u kif ukoll fuq il-portal elettroniku tal-ġustizzja, jirriżulta li mhux prattiku għall-
utenti; jitlob lill-Kummissjoni tibdel din is-sitwazzjoni;

6. Jenfasizza li għalkemm in-netwerk ġudizzjarju Ewropew fil-qasam ċivili u kummerċjali 
msemmi fir-rapport jipprovdi informazzjoni dwar l-għajnuna legali b’xejn, din l-
informazzjoni ġiet aġġornata l-aħħar fit-12 ta’ Lulju 2007;

7. Huwa tal-opinjoni li bil-għan li jiġu stabbiliti kriterji ekonomiċi biex tingħata l-għajnuna 
legali, għandhom jiġu kkunsidrati l-livelli differenti tal-għoli tal-ħajja fl-Istati Membri;

8. Iqis, kuntrarju għall-Kummissjoni, li l-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar sforzi biex 
jissodisfaw l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2003/8/KE (Informazzjoni);

9. Jistieden lill-Kummissjoni tinforma l-konsumaturi u l-impriżi b’mod aktar adegwat dwar 
il-miżuri Ewropej rigward it-tilwimiet dwar affarijiet ċivili u kummerċjali u l-possibiltajiet 
marbutin magħhom, kif ukoll biex tappoġġja u tippromwovi kampanji informattivi mal-
Ewropa kollha;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta riveduta biex tneħħi l-punti dgħajfa u n-
nuqqasijiet fil-mod ta’ interpretazzjoni msemmija fir-rapport tagħha (COM(2012) 71 
finali), kif ukoll is-sitwazzjonijiet mhux koperti, u tipprovdi aktar armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri bil-għan li tevita aktar nuqqas ta’ ftehim u lakuni ġuridiċi.

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007.


