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Emenda 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-Artikoli 24, 227, 258 
u 260 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 24, 227, 228, 
258 u 260 tat-TFUE,

Or. en

Emenda 2
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa -A (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

-A. billi, l-Karta għad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea saret 
vinkolanti legalment mad-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona;

Or. de

Emenda 3
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Α

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Α. billi d-dritt taċ-ċittadini li 
jippetizzjonaw il-Parlament Ewropew ilu 
mnaqqax fit-Trattat mid-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta’ Maastricht 1 tal-

Α. billi d-dritt taċ-ċittadini li 
jippetizzjonaw il-Parlament Ewropew ilu 
mnaqqax fit-Trattati mid-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta’ Maastricht tal-
1 ta’ Novembru 1993, bl-għan li 

                                               
1 ĠU C 191, 29.7.1992.
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1 ta’ Novembru 1993; jissalvagwardjahom,

Or. el

Emenda 4
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi d-dritt taċ-ċittadini li 
jippetizzjonaw il-Parlament Ewropew ilu 
mnaqqax fit-Trattat mid-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta’ Maastricht 1 tal-
1 ta’ Novembru 1993;

A. billi d-dritt taċ-ċittadini li 
jippetizzjonaw il-Parlament Ewropew ilu 
mnaqqax fit-Trattat sa mid-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Maastricht1 tal-1 ta’ 
Novembru 1993;

Or. de

Emenda 5
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi – soġġett għal Protokoll 30 tat-
Trattat – il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali saret legalment vinkolanti 
mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona 2
fl-1 ta’ Diċembru 2009; billi t-Trattat ta’ 
Lisbona jistabbilixxi wkoll il-bażi legali 
għall-UE biex taderixxi mal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, kif 
ukoll mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropea;

B. billi – soġġett għal Protokoll 30 tat-
Trattat – il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali saret legalment vinkolanti 
mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona2

fl-1 ta’ Diċembru 2009; billi t-Trattat ta’ 
Lisbona jistabbilixxi wkoll il-bażi legali 
għall-UE biex taderixxi mal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, kif 
ukoll toħloq għall-ewwel darba mal-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropea strument 
ta’ demokrazija diretta fuq livell 
Ewropew;

Or. de
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Emenda 6
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi – soġġett għal Protokoll 30 tat-
Trattat – il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali saret legalment vinkolanti 
mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona 2
fl-1 ta’ Diċembru 2009; billi t-Trattat ta’ 
Lisbona jistabbilixxi wkoll il-bażi legali 
għall-UE biex taderixxi mal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, kif 
ukoll mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropea;

B. billi t-Trattat ta’ Lisbona jistabbilixxi 
wkoll il-bażi legali għall-UE biex taderixxi 
mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll mal-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropea;

Or. de

Emenda 7
Kinga Göncz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi r-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropea3 jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ 
April 2012 u billi l-Parlament huwa 
responsabbli għall-organizzazzjoni tas-
smigħ pubbliku għal inizjattivi ta’  suċċess
li jiżguraw aktar minn miljun firma minn 
minimu ta’ seba’ Stati Membri;

C. billi r-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropea3 daħal fis-seħħ fl-
1 ta’ April 2012 u billi l-Parlament huwa 
responsabbli għall-organizzazzjoni tas-
smigħ pubbliku għal inizjattivi ta’ suċċess 
li jiżguraw aktar minn miljun firma minn 
minimu ta’ seba’ Stati Membri;

Or. en

Emenda 8
Kinga Göncz
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni bħala l-‘Gwardjan tat-
Trattat’ li jiddefinixxi r-rwol tal-
Kummissjoni u ma jħallihiex tintervjeni 
f’materji mhux koperti minn leġiżlazzjoni
tal-UE;

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni li l-kompitu tagħha 
huwa li tiżgura li l-liġi tal-UE kemm fil-
kelma kif ukoll fl-ispirtu, tiġi osservata 
bis-sħiħ mill-Istati Membri;

Or. en

Emenda 9
Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni bħala l-‘Gwardjan tat-
Trattat’ li jiddefinixxi r-rwol tal-
Kummissjoni u ma jħallihiex tintervjeni 
f’materji mhux koperti minn leġiżlazzjoni 
tal-UE;

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni bħala l-‘Gwardjan tat-
Trattat’ li jiddefinixxi r-rwol tal-
Kummissjoni u ma jħallihiex tintervjeni 
f’materji mhux koperti minn leġiżlazzjoni 
tal-UE; bl-istess mod, il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jaħdem id f’id mal-
Ombudsman Ewropew, kumitati 
parlamentari oħra tal-PE, korpi u aġenti 
u netwerks Ewropej, kif ukoll mal-Istati 
Membri;

Or. es



AM\902727MT.doc 7/57 PE489.586v01-00

MT

Emenda 10
Michael Cashman
Victor Boştinaru
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni bħala l-‘Gwardjan tat-
Trattat’ li jiddefinixxi r-rwol tal-
Kummissjoni u ma jħallihiex tintervjeni 
f’materji mhux koperti minn leġiżlazzjoni 
tal-UE;

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi; iż-żieda fil-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet, it-tijib fit-
trasparenza u r-responsabbiltà u billi fl-
attività regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem 
mill-qrib mal-Kummissjoni bħala l-
‘Gwardjan tat-Trattat’ li jiddefinixxi r-rwol 
tal-Kummissjoni u ma jħallihiex tintervjeni 
f’materji mhux koperti minn leġiżlazzjoni 
tal-UE;

Or. en

Emenda 11
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu il-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni bħala l-‘Gwardjan tat-
Trattat’ li jiddefinixxi r-rwol tal-
Kummissjoni u ma jħallihiex tintervjeni 

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għandu d-dmir li jagħmel reviżjoni kostanti 
u, fejn hu possibbli, itejjeb ir-rwol tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp 
ta’ prinċipji demokratiċi, u billi fl-attività 
regolari tiegħu l-Kumitat jaħdem mill-qrib 
mal-Kummissjoni bħala l-‘Gwardjan tat-
Trattat’;
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f’materji mhux koperti minn leġiżlazzjoni 
tal-UE; 

Or. de

Emenda 12
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu fir-
rigward tal-ħolqien ta’ punt uniku ta’ 
servizz maħsub għaċ-ċittadini li jkunu 
jixtiequ jiksbu informazzjoni jew 
jissottomettu talba jew ilment permezz tal-
portal “Drittijiet tiegħek fl-UE” ,

Or. el

Emenda 13
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. jilqa’ l-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE għall-interpretazzjoni 
tal-Artikolu 51 tal-Karta għad-Drittijiet 
Fundamentali, li fil-ġurisprudenza ERT 
tenfasizza li l-istituzzjonijiet tal-Istati 
Membri huma marbuta wkoll mad-
drittijiet prijoritarji tal-Unjoni, anke jekk 
iridu jillimitaw il-libertajiet fundamentali 
żgurati bit-TFUE permezz ta’ miżuri 
nazzjonali;

Or. de
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Emenda 14
Kinga Göncz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej 
għandhom aspettattivi leġittimi li l-
kwistjonijiet li jqajmu mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistgħu isibu soluzzjoni fi 
ħdan il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, li 
huma jistennew minnu li jiddefendi l-
ambjent naturali, is-saħħa, il-moviment 
ħieles, id-dinjità u d-drittijiet fundamentali 
tagħhom;

E. billi ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej 
għandhom aspettattivi leġittimi li l-
kwistjonijiet li jqajmu mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistgħu isibu soluzzjoni fi 
ħdan il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, li 
huma jistennew minnu li jiddefendi l-
ambjent naturali, is-saħħa, il-moviment 
ħieles, id-dinjità u d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tagħhom;

Or. en

Emenda 15
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej 
għandhom aspettattivi leġittimi li l-
kwistjonijiet li jqajmu mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistgħu isibu soluzzjoni fi 
ħdan il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, li 
huma jistennew minnu li jiddefendi l-
ambjent naturali, is-saħħa, il-moviment 
ħieles, id-dinjità u d-drittijiet fundamentali 
tagħhom;

E. billi ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej 
għandhom aspettattivi leġittimi li l-
kwistjonijiet li jqajmu mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistgħu jsibu soluzzjoni fi 
ħdan il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll f'perjodu ta’ żmien adegwat , li 
huma jistennew minnu li jiddefendi l-
ambjent naturali, is-saħħa, il-moviment 
ħieles, id-dinjità u d-drittijiet fundamentali 
tagħhom;

Or. de
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Emenda 16
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej 
għandhom aspettattivi leġittimi li l-
kwistjonijiet li jqajmu mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistgħu isibu soluzzjoni fi 
ħdan il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, li 
huma jistennew minnu li jiddefendi l-
ambjent naturali, is-saħħa, il-moviment 
ħieles, id-dinjità u d-drittijiet fundamentali 
tagħhom;

E. billi ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej 
għandhom aspettattivi leġittimi li l-
kwistjonijiet li jqajmu mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistgħu jsibu soluzzjoni fi 
ħdan il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, li 
huma jistennew minnu li jikkonċerna l-
eżerċitar tad-drittijiet tagħhom bħala 
ċittadini tal-Unjoni, b’mod partikolari li 
jiddefendi l-ambjent naturali, is-saħħa, il-
moviment ħieles, id-dinjità u d-drittijiet 
fundamentali tagħhom;

Or. de

Emenda 17
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ea (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Εa. billi l-istituzzjonijiet Ewropej 
għandhom jipprovdu aktar informazzjoni 
u jkunu aktar trasparenti fir-relazzjonijiet 
tagħhom maċ-ċittadini Ewropej,

Or. el

Emenda 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F



AM\902727MT.doc 11/57 PE489.586v01-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi n-numru ta’ sottomissjonijiet miċ-
ċittadini lill-Parlament Ewropew qed 
ikompli jiżdied, u billi l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għandu jibqa’ l-punt ta’ 
kuntatt ewlieni fil-Parlament Ewropew 
fejn jidħlu allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ 
drittijiet individwali u kollettivi;

F. billi 998 petizzjoni ġew iddikjarati 
ammissibbli u 649 minn dawn tressqu lill-
Kummissjoni għal iżjed investigazzjoni 
skont l-Artikoli 258 u 260 tat-Trattat, 416-
il petizzjoni ġew iddikjarati inammissibbli;

Or. en

Emenda 19
Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi n-numru ta’ sottomissjonijiet miċ-
ċittadini lill-Parlament Ewropew qed 
ikompli jiżdied, u billi l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għandu jibqa’ l-punt ta’ 
kuntatt ewlieni fil-Parlament Ewropew fejn 
jidħlu allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ drittijiet 
individwali u kollettivi;

F. billi n-numru ta’ sottomissjonijiet ta’ 
petizzjonijiet miċ-ċittadini lill-Parlament 
Ewropew qed ikompli jiżdied, u billi l-
Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu jibqa’ 
l-punt ta’ kuntatt ewlieni fil-Parlament 
Ewropew fejn jidħlu allegazzjonijiet min-
naħa ta’ ċittadini ta’ ksur ta’ drittijiet 
individwali u kollettivi, jew tan-nuqqas ta’ 
applikazzjoni u implimentazzjoni tajba 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE;

Or. en

Emenda 20
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi n-numru ta’ sottomissjonijiet miċ-
ċittadini lill-Parlament Ewropew qed 

F. billi n-numru ta’ petizzjonijiet miċ-
ċittadini lill-Parlament Ewropew qed 
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ikompli jiżdied, u billi l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għandu jibqa’ l-punt ta’ 
kuntatt ewlieni fil-Parlament Ewropew fejn 
jidħlu allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ drittijiet 
individwali u kollettivi;

ikompli jiżdied, 998 petizzjoni ġew 
iddikjarati ammissibbli u 416 
inammissibbli, u billi l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għandu jibqa’ l-punt ta’ 
kuntatt ewlieni fil-Parlament Ewropew fejn 
jidħlu allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ drittijiet 
individwali u kollettivi,

Or. fr

Emenda 21
Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Fa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fa. billi l-proċess tal-petizzjonijiet jista’ 
jikkumplimenta strumenti oħra Ewropej li 
huma disponibbli għaċ-ċittadini, bħall-
possibilità li jippreżentaw l-ilmenti lill-
Ombudsman  Ewropew jew lill-
Kummissjoni Ewropea;

Or. es

Emenda 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. wara li kkunsidra li individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll għaqdiet 
volontarji u negozji, qegħdin f’pożizzjoni 
tajba biex jivvalutaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni Ewropea kif tapplika 
għalihom, u biex jissenjalaw lakuni 
possibbli li jeħtieġu li jiġu analizzati sabiex 
tkun żgurata implimentazzjoni aħjar u 

G. billi n-numru ta’ petizzjonijiet 
inammissibbli baqa’ wieħed sinifikanti fl-
2011 li għal darb’oħra jindika li l-
Parlament għandu jżid l-isforz tiegħu 
sabiex jgħarraf liċ-ċittadini dwar il-limiti 
tal-qasam ta’ azzjoni tal-Parlament 
rigward id-dritt li wieħed iressaq 
petizzjoni, wara li kkunsidra li individwi u 
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kumparabbli tal-liġi tal-UE fl-Istati 
Membri kollha;

komunitajiet lokali, kif ukoll għaqdiet 
volontarji u negozji, qegħdin f’pożizzjoni 
tajba biex jivvalutaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni Ewropea kif tapplika 
għalihom, u biex jissenjalaw lakuni 
possibbli li jeħtieġu li jiġu analizzati sabiex 
tkun żgurata implimentazzjoni aħjar u
komparabbli tal-liġi tal-UE fl-Istati 
Membri kollha;

Or. en

Emenda 23
Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. wara li kkunsidra li individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll għaqdiet 
volontarji u negozji, qegħdin f’pożizzjoni 
tajba biex jivvalutaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni Ewropea kif tapplika 
għalihom, u biex jissenjalaw lakuni 
possibbli li jeħtieġu li jiġu analizzati sabiex 
tkun żgurata implimentazzjoni aħjar u 
kumparabbli tal-liġi tal-UE fl-Istati 
Membri kollha;

G. wara li kkunsidra li individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll l-NGOs, 
għaqdiet volontarji, għaqdiet professjonali
u negozji, qegħdin f’pożizzjoni tajba biex 
jivvalutaw l-effettività tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea kif tapplika għalihom, u biex 
jissenjalaw lakuni possibbli li jeħtieġu li 
jiġu analizzati sabiex tkun żgurata 
implimentazzjoni aħjar u kumparabbli tal-
liġi tal-UE fl-Istati Membri kollha;

Or. en

Emenda 24
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. wara li kkunsidra li individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll għaqdiet
volontarji u negozji, qegħdin f’pożizzjoni 

G. wara li kkunsidra li minkejja n-numru 
dejjem jikber ta’ kontributi ta’ individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll 
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tajba biex jivvalutaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni Ewropea kif tapplika 
għalihom, u biex jissenjalaw lakuni 
possibbli li jeħtieġu li jiġu analizzati sabiex 
tkun żgurata implimentazzjoni aħjar u 
kumparabbli tal-liġi tal-UE fl-Istati 
Membri kollha;

organizzazzjonijiet mhux governattivi 
volontarji u negozji, għadhom mhumiex 
qegħdin f’pożizzjoni tajba biżżejjed biex 
jivvalutaw l-effettività attwali tal-
leġiżlazzjoni Ewropea minkejja li din 
tapplika għalihom; billi għalhekk, huma 
meħtieġa iktar miżuri ta’ informazzjoni 
dwar l-impatt tal-leġiżlazzjoni Ewropea 
fuq il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini, biex
iċ-ċittadini jkunu jistgħu jissenjalaw 
lakuni iktar speċifiċi possibbli li jeħtieġu li 
jiġu analizzati sabiex tkun żgurata 
implimentazzjoni aħjar u kumparabbli tal-
liġi tal-UE fl-Istati Membri kollha;

Or. de

Emenda 25
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. wara li kkunsidra li individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll għaqdiet 
volontarji u negozji, qegħdin f’pożizzjoni 
tajba biex jivvalutaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni Ewropea kif tapplika 
għalihom, u biex jissenjalaw lakuni 
possibbli li jeħtieġu li jiġu analizzati sabiex 
tkun żgurata implimentazzjoni aħjar u 
kumparabbli tal-liġi tal-UE fl-Istati 
Membri kollha;

G. wara li kkunsidra li individwi u 
komunitajiet lokali, kif ukoll għaqdiet 
volontarji u negozji, qegħdin f’pożizzjoni 
tajba biex jivvalutaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni Ewropea kif tapplika 
għalihom, u biex jissenjalaw lakuni 
possibbli li jeħtieġu li jiġu analizzati sabiex 
tkun żgurata implimentazzjoni aħjar, iktar 
uniformi u kumparabbli tal-liġi tal-UE fl-
Istati Membri kollha;

Or. de

Emenda 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi, fir-rigward tal-analiżi statistika li 
hemm f’dan ir-rapport, iċ-ċittadini 
Ġermaniżi jibqgħu jissottomettu l-akbar 
numru ta’ petizzjonijiet, għalkemm dan 
qed jonqos b’mod proporzjonali, segwiti 
minn petizzjonanti Spanjoli u Taljani, u 
billi l-petizzjonijiet li jikkonċernaw l-UE 
stess huma akbar minn dawk li 
jikkonċernaw l-Istati Membri  individwali;

H. billi, fir-rigward tal-analiżi statistika li 
hemm f’dan ir-rapport, iċ-ċittadini 
Ġermaniżi jibqgħu jissottomettu l-akbar 
numru ta’ petizzjonijiet, għalkemm dan 
qed jonqos b’mod proporzjonali, segwiti 
minn petizzjonanti Spanjoli u Taljani;

Or. en

Emenda 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi l-petizzjonijiet li jallegaw ksur tad-
drittijiet fundamentali huma l-aktar 
komuni, aktar mill-ambjent u s-suq 
intern, u billi ta’ min jinnota li l-
petizzjonijiet dwar affarijiet ekonomiċi u
monetarji raw żieda qawwija, li 
jikkorelata maż-żieda simili f’petizzjonijiet 
li jesprimu l-inkwiet kbir taċ-ċittadini 
b’mod ġenerali dwar il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;

I. billi l-qafas ta’ azzjoni u l-modus 
operandi tad-dritt li jitressqu petizzjonijiet 
mogħti liċ-ċittadini u r-residenti tal-UE 
taħt it-termini tat-Trattat huma differenti 
minn rimedji oħra disponibbli għaċ-
ċittadini, bħal pereżempju s-sottomissjoni 
tal-ilmenti lill-Kummissjoni jew lill-
Ombudsman;

Or. en

Emenda 28
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi l-petizzjonijiet li jallegaw ksur tad-
drittijiet fundamentali huma l-aktar 
komuni, aktar mill-ambjent u s-suq intern,
u billi ta’ min jinnota li l-petizzjonijiet 
dwar affarijiet ekonomiċi u monetarji raw 
żieda qawwija, li jikkorelata maż-żieda
simili f’petizzjonijiet li jesprimu l-inkwiet 
kbir taċ-ċittadini b’mod ġenerali dwar il-
kriżi ekonomika u finanzjarja attwali;

I. billi l-petizzjonijiet li jallegaw ksur tad-
drittijiet fundamentali huma l-aktar 
komuni, li huma dwar kwistjoni ta’ 
tħassib importanti għaċ-ċittadini Ewropej, 
għaliex taħt il-pretest tal-kriżi dawn id-
drittijiet huma soġġetti għal negliġenza li 
qed tiżdied min-naħa tal-Istati Membri; 
bl-istess mod, u billi ta’ min jinnota li l-
petizzjonijiet dwar affarijiet ekonomiċi u 
monetarji raw żieda qawwija, li 
tikkorrispondi ma’ żieda simili 
f’petizzjonijiet relatati mal-kriżi
ekonomika u finanzjarja attwali;  l-ambjent 
u s-suq intern madankollu jibqgħu 
preokkupazzjonijiet essenzjali;

Or. fr

Emenda 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi l-inkwiet ewlieni marbut mat-tema 
ġenerali tal-ambjent huwa l-applikazzjoni 
ħażina u ħafna drabi żgwidata mill-Istati 
Membri u l-entitajiet sottonazzjonali tad-
Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali (VIA) 4 u d-Direttiva Qafas 
dwar l-Iskart5;

J. billi inkwiet ewlieni marbut mat-tema 
ġenerali tal-ambjent huwa l-applikazzjoni 
ħażina u ħafna drabi żgwidata mill-Istati 
Membri u l-entitajiet sottonazzjonali tad-
Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali (VIA) 4 u d-Direttiva Qafas 
dwar l-Iskart5; billi l-petizzjonijiet li 
jallegaw ksur tad-Direttivi tal-Għasafar u 
tal-Ħabitats ħafna drabi jqajmu tħassib 
ta’ telf serju ta’ bijodiversità bħala riżultat 
ta’ proġetti ewlenin ippjanati fis-siti tan-
Natura 2000 u l-petizzjonijiet dwar il-
ġestjoni tal-ilma żvelaw każijiet gravi ta’ 
tniġġis u qajmu wkoll tħassib dwar l-
impatti possibbli ta' proġetti dwar is-
sostenibbiltà u l-kwalità tar-riżorsi 



AM\902727MT.doc 17/57 PE489.586v01-00

MT

akkwatiċi; 

Or. en

Emenda 30
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. filwaqt li jżomm f’moħħu li d-Direttiva 
VIA qiegħda attwalment tiġi riveduta u li r-
rapport mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
dwar kwistjonijiet ta’ skart6 juri nuqqasijiet 
serji f’għadd ta’ Stati Membri;

K. filwaqt li jżomm f’moħħu li d-Direttiva 
VIA qiegħda attwalment tiġi riveduta u li r-
rapport mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
dwar kwistjonijiet ta’ skart6 juri nuqqasijiet 
serji f’għadd ta’ Stati Membri, madankollu 
l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għadha 
mhix biżżejjed u din il-problema ma tistax 
tissolva permezz ta’ reviżjoni iżda permezz 
ta’ kontroll aktar effikaċi tal-
Kummissjoni Ewropea;

Or. fr

Emenda 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi d-dritt taċ-ċittadini u residenti tal-
Ewropa għall-proprjetà akkwistata b’mod 
leġittimu tagħhom tibqa’ kwistjoni ta’ 
sinifikanza kbira  b’mod speċjali fir-
rigward ta’ abbużi perċeputi ta’ dan id-

L. billi d-dritt taċ-ċittadini u residenti tal-
Ewropa għall-proprjetà akkwistata b’mod 
leġittimu tagħhom tibqa’ kwistjoni ta’ 
sinifikanza kbira għal eluf ta’ persuni, kif 
juru l-petizzjonijiet dwar dan is-suġġett li 

                                               
6 2011/2038 (INI) minn Carlos José Iturgaiz Angulo dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b’rabta 
mal-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta’ direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.
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dritt fi Spanja, li dwarhom il-Parlament 
Ewropew kien diġa adotta pożizzjoni 
ċara1; ‐ ; u billi mingħajr soluzzjoni għal 
din il-problema mill-awtoritajiet 
kompetenti ma hemmx probabilità li l-
kunfidenza fis-suq tad-djar jew is-sistema
bankarja terġa’ tintrebaħ;

għadhom jintbagħtu; u billi mingħajr 
soluzzjoni għal din il-problema mill-
awtoritajiet kompetenti ma hemmx 
probabilità li l-kunfidenza fis-suq tad-djar 
jew fis-sistema bankarja terġa’ tintrebaħ;

Or. es

Emenda 32
Michael Cashman

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi d-dritt taċ-ċittadini u residenti tal-
Ewropa għall-proprjetà akkwistata b’mod 
leġittimu tagħhom tibqa’ kwistjoni ta’ 
sinifikanza kbira għal eluf ta’ persuni, kif 
juru l-petizzjonijiet li għadhom qed jaslu 
dwar dan is-suġġett, b’mod speċjali fir-
rigward ta’ abbużi perċeputi ta’ dan id-dritt 
fi Spanja, li dwarhom il-Parlament 
Ewropew kien diġa adotta pożizzjoni ċara7; 
u billi mingħajr soluzzjoni għal din il-
problema mill-awtoritajiet kompetenti ma 
hemmx probabilità li l-kunfidenza fis-suq 
tad-djar jew is-sistema bankarja terġa’ 
tintrebaħ;

L. billi d-dritt taċ-ċittadini u residenti tal-
Ewropa għall-proprjetà akkwistata b’mod 
leġittimu tagħhom tibqa’ kwistjoni ta’ 
sinifikat kbir għal eluf ta’ persuni, kif juru 
l-petizzjonijiet li għadhom qed jaslu dwar 
dan is-suġġett, b’mod speċjali fir-rigward 
ta’ abbużi perċeputi ta’ dan id-dritt fi 
Spanja, li dwarhom il-Parlament Ewropew 
kien diġa adotta pożizzjoni ċara7; u billi 
mingħajr soluzzjoni għal din il-problema 
mill-awtoritajiet kompetenti ma hemmx
probabbiltà li ċ-ċertezza legali jew il-
fiduċja fid-drittijiet għal proprjetà ta’ 
Spanja, u l-kunfidenza ekonomika fis-suq 
tad-djar terġa’ tintrebaħ;

Or. en

Emenda 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

M. billi fl-2011 kien hemm 70 petizzjoni 
pendenti relatati mal-Ley de Costas 
Spanjola; u billi l-petizzjonijiet relatati 
mal-Ley de Costas kienu jikkonċernaw 
reġjuni speċifiċi ta’ Spanja kif ġej: 
Valenzja 23, Andalusija 11, Katalunja 10, 
il-Gżejjer Baleariċi u Kanarji 9 kull 
wieħed, Asturias u Cantabria 3 kull 
wieħed, Galizja u l-Pajjiż Bask 2 kull 
wieħed, u Murcia 1, b’51 identifikati li 
ġejjin minn ċittadini Spanjoli jew gruppi 
ta’ ċittadini Spanjoli; filwaqt li 19 waslu 
minn nazzjonalitajiet oħra kif ġej: 3 minn 
nazzjonalitajiet imħallta, 11 minn ċittadini 
Ġermaniżi, 3 minn ċittadini Franċiżi, 2 
minn ċittadini Brittanniċi;

M. billi fl-2011 kien hemm 70 petizzjoni 
pendenti relatati mal-Ley de Costas 
Spanjola; u billi l-petizzjonijiet relatati 
mal-Ley de Costas, b’51 identifikati li 
ġejjin minn ċittadini Spanjoli jew gruppi 
ta’ ċittadini Spanjoli; filwaqt li 19 waslu 
minn nazzjonalitajiet oħra kif ġej: 3 minn 
nazzjonalitajiet imħallta, 11 minn ċittadini 
Ġermaniżi, 3 minn ċittadini Franċiżi, 2 
minn ċittadini Brittanniċi;

Or. en

Emenda 34
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

M. billi fl-2011 kien hemm 70 petizzjoni 
pendenti relatati mal-Ley de Costas 
Spanjola; u billi l-petizzjonijiet relatati 
mal-Ley de Costas kienu jikkonċernaw 
reġjuni speċifiċi ta’ Spanja kif ġej: 
Valenzja 23, Andalusija 11, Katalunja 10, 
il-Gżejjer Baleariċi u Kanarji 9 kull 
wieħed, Asturias u Cantabria 3 kull 
wieħed, Galizja u l-Pajjiż Bask 2 kull 
wieħed, u Murcia 1, b’51 identifikati li 
ġejjin minn ċittadini Spanjoli jew gruppi 
ta’ ċittadini Spanjoli;  filwaqt li 19 waslu 
minn nazzjonalitajiet oħra kif ġej: 3 minn 
nazzjonalitajiet imħallta, 11 minn ċittadini 
Ġermaniżi, 3 minn ċittadini Franċiżi, 2 

M. billi fl-2011 kien hemm 70 petizzjoni 
pendenti relatati mal-Ley de Costas 
Spanjola; b’51 identifikati li ġejjin minn 
ċittadini Spanjoli jew gruppi ta’ ċittadini 
Spanjoli;  filwaqt li 19 waslu minn 
nazzjonalitajiet oħra kif ġej: 3 minn 
nazzjonalitajiet imħallta, 11 minn ċittadini 
Ġermaniżi, 3 minn ċittadini Franċiżi, 2 
minn ċittadini Brittanniċi;
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minn ċittadini Brittanniċi;

Or. fr

Emenda 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

N. billi fl-2011 il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet organizza laqgħat li fihom 
47 minn dawn il-petizzjonijiet ġew 
ikkunsidrati u li fihom attendew 7 
petizzjonanti;

N. billi fir-Rapport Annwali preċedenti 
tiegħu l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
apprezza ħafna l-kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-Ombudsman Ewropew 
rigward it-trattament tal-petizzjonijiet u l-
ilmenti;  billi l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ripetutament talab li jiġi 
infurmat mill-Kummissjoni bl-iżviluppi 
fil-proċeduri ta’ ksur pendenti, li s-suġġett 
tagħhom huwa kopert ukoll mill-
petizzjonijiet;

Or. en

Emenda 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Na (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Na. billi ħafna petizzjonijiet sostnew li l-
fondi tal-UE intużaw ħażin jew b’mod 
illegali u oħrajn jallegaw funzjonament 
ħażin fl-amministrazzjoni tal-UE inklużi 
konflitti ta’ interessi f’aġenziji influwenti 
jew jitolbu li jsir tibdil fil-politiki tal-UE 
bħall-awtorizzazzjoni tal-OĠMs jew l-użu 
tal-enerġija nukleari;

Or. en



AM\902727MT.doc 21/57 PE489.586v01-00

MT

Emenda 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa O

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

O. billi n-nuqqasijiet u l-problemi li 
affrontaw in-nies minħabba t-tħaddim 
ħażin tas-suq intern, kif muri mill-
petizzjonijiet, huma kkonfermati mir-
Rapport Ewropew taċ-Ċittadinanza tal-
2010 8, b’mod partikolari fir-rigward tal-
moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u l-
membri familjari tagħhom, l-aċċess għal 
drittijiet tas-Sigurtà Soċjali, ir-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, l-
ostakli li jaffrontaw il-persuni b’diżabbiltà, 
kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja u t-
tkeċċijiet kollettivi fuq bażi ta’ oriġini 
etnika jew nazzjonali bħal dawk li qed 
jaffettwaw lir-Roma, inklużi wkoll 
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni  doppja;

O. billi n-nuqqasijiet u l-problemi li 
affrontaw in-nies minħabba t-tħaddim 
ħażin tas-suq intern, kif muri mill-
petizzjonijiet, huma kkonfermati mir-
Rapport Ewropew taċ-Ċittadinanza tal-
2010 tal-Kummissjoni8, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-moviment ħieles taċ-
ċittadini tal-UE u l-membri familjari 
tagħhom, l-aċċess għal drittijiet tas-Sigurtà 
Soċjali, ir-rikonoxximent reċiproku tal-
kwalifiki, l-ostakli li jaffrontaw il-persuni 
b’diżabbiltà, kwistjonijiet ta’ liġi tal-
familja u t-tkeċċijiet kollettivi fuq bażi ta’ 
oriġini etnika jew nazzjonali bħal dawk li 
qed jaffettwaw lir-Roma, inklużi wkoll 
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni  doppja;

Or. en

Emenda 38
Michael Cashman
Victor Boştinaru
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa O

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

O. billi n-nuqqasijiet u l-problemi li 
affrontaw in-nies minħabba t-tħaddim 
ħażin tas-suq intern, kif muri mill-
petizzjonijiet, huma kkonfermati mir-
Rapport Ewropew taċ-Ċittadinanza tal-
20108, b’mod partikolari fir-rigward tal-
moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u l-

O. billi n-nuqqasijiet u l-problemi li 
affrontaw in-nies minħabba t-tħaddim 
ħażin tas-suq intern, kif muri mill-
petizzjonijiet, huma kkonfermati mir-
Rapport Ewropew taċ-Ċittadinanza tal-
20108, b’mod partikolari fir-rigward tal-
moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u l-
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membri familjari tagħhom, l-aċċess għal 
drittijiet tas-Sigurtà Soċjali, ir-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, l-
ostakli li jaffrontaw il-persuni b’diżabbiltà, 
kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja u t-
tkeċċijiet kollettivi fuq bażi ta’ oriġini 
etnika jew nazzjonali bħal dawk li qed 
jaffettwaw lir-Roma, inklużi wkoll 
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni  doppja;

membri familjari tagħhom, l-aċċess għal 
drittijiet tas-Sigurtà Soċjali, ir-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, l-
ostakli li jaffrontaw il-persuni b’diżabbiltà, 
kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja inklużi 
koppji tal-istess sess u t-tfal tagħhom u t-
tkeċċijiet kollettivi fuq bażi ta’ oriġini 
etnika jew nazzjonali bħal dawk li qed 
jaffettwaw lir-Roma, inklużi wkoll 
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni  doppja;

Or. en

Emenda 39
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa O

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

O. billi n-nuqqasijiet u l-problemi li 
affrontaw in-nies minħabba t-tħaddim 
ħażin tas-suq intern, kif muri mill-
petizzjonijiet, huma kkonfermati mir-
Rapport Ewropew taċ-Ċittadinanza tal-
2010, b’mod partikolari fir-rigward tal-
moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u l-
membri familjari tagħhom, l-aċċess għal 
drittijiet tas-Sigurtà Soċjali, ir-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, l-
ostakli li jaffrontaw il-persuni b’diżabbiltà, 
kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja u t-
tkeċċijiet kollettivi fuq bażi ta’ oriġini 
etnika jew nazzjonali bħal dawk li qed 
jaffettwaw lir-Roma, inklużi wkoll 
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni  doppja;

O. billi n-nuqqasijiet u l-problemi li 
affrontaw in-nies minħabba t-tħaddim 
ħażin tas-suq intern, kif muri mill-
petizzjonijiet, huma kkonfermati mir-
Rapport Ewropew taċ-Ċittadinanza tal-
2010, b’mod partikolari fir-rigward tal-
moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u l-
membri familjari tagħhom, sakemm dawn 
ikunu ssodisfaw kull obbligu, l-aċċess 
għal drittijiet tas-Sigurtà Soċjali, ir-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, l-
ostakli li jaffrontaw il-persuni b’diżabbiltà, 
kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja u t-
tkeċċijiet kollettivi fuq bażi ta’ oriġini 
etnika jew nazzjonali bħal dawk li qed 
jaffettwaw lir-Roma, inklużi wkoll 
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni doppja,

Or. el

Emenda 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Oa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Oa. billi anke fl-2011 għadd sinifikanti ta’ 
petizzjonijiet ġew sottomessi minn 
ċittadini li indikaw l-importanza li jiġi 
evitat telf irreparabbli fil-bijodiversità, fir-
rigward ta’ siti tan-Natura 2000, kif ukoll 
l-iżgurar tal-ħarsien ta’ żoni definiti taħt 
id-Direttiva tal-Habitats;

Or. en

Emenda 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa P

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

P. filwaqt li jżomm f’moħħu, fir-rigward 
tal-iskop tal-azzjoni tal-Kumitat, li s-
servizz legali tal-Parlament Ewropew9   
ikkonferma li ‘...l-qasam ta’ attività 
tiegħu jista’ jiġi kkunsidrat bħala aktar 
wiesa’ milli biss is-somma tal-kompetenzi 
eżerċitati mill-Unjoni’;

imħassra

Or. en

Emenda 42
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa P

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

P. filwaqt li jżomm f’moħħu, fir-rigward 
tal-iskop tal-azzjoni tal-Kumitat, li s-

imħassra
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servizz legali tal-parlament Ewropew9

ikkonferma li ‘...l-qasam ta’ attività 
tiegħu jista’ jiġi kkunsidrat bħala aktar 
wiesa’ milli biss is-somma tal-kompetenzi 
eżerċitati mill-Unjoni,

Or. fr

Emenda 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Q

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Q. billi l-ġudizzju tat-Tribunal tal-UE tal-
14 ta’ Settembru 2011 fil-każ T-308/07 
laqa’ l-ilment tal-petizzjonant (0095/2007) 
kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat li jiddikjara 
l-petizzjoni tiegħu inammissibbli u billi 
għamel hekk stipula parametri ċari ta’ kif 
jiġu indirizzati petizzjonijiet li huma 
ddikkjarati inammissibbli;

Q. billi l-ġudizzju tat-Tribunal tal-UE tal-
14 ta’ Settembru 2011 fil-każ T-308/07 
laqa’ l-ilment tal-petizzjonant (0095/2007) 
kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat li jiddikjara 
l-petizzjoni tiegħu inammissibbli.

Or. es

Emenda 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Q

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Q. billi l-ġudizzju tat-Tribunal tal-UE tal-
14 ta’ Settembru 2011 fil-każ T-308/07 
laqa’ l-ilment tal-petizzjonant (0095/2007) 
kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat li jiddikjara 
l-petizzjoni tiegħu inammissibbli u billi 
għamel hekk stipula parametri ċari ta’ kif 

Q. billi s-sentenza tat-Tribunal tal-UE tal-
14 ta’ Settembru 2011 fil-Każ T-308/07 
laqgħet l-ilment tal-petizzjonant 
(0095/2007) kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat 
li jiddikjara l-petizzjoni tiegħu 
inammissibbli u billi għamlet hekk stipulat

                                               
9 SJ-0152/12.
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jiġu indirizzati petizzjonijiet li huma 
ddikkjarati inammissibbli;

l-obbligu li tkun motivata d-deċiżjoni tal-
Parlament meta jiddikjara petizzjoni 
bħala inammissibbli;

Or. en

Emenda 45
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Q

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Q. billi l-ġudizzju tat-Tribunal tal-UE tal-
14 ta’ Settembru 2011 fil-każ T-308/07 
laqa’ l-ilment tal-petizzjonant (0095/2007) 
kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat li 
jiddikjara l-petizzjoni tiegħu 
inammissibbli u billi għamel hekk stipula 
parametri ċari ta’ kif jiġu indirizzati 
petizzjonijiet li huma ddikkjarati 
inammissibbli;

Q. billi ġie ċċarat bil-ġudizzju tat-Tribunal 
tal-UE tal-14 ta’ Settembru 2011 fil-każ T-
308/07 li anke d-deċiżjonijiet proċedurali 
tal-Parlament f’kawżi ta’ petizzjoni huma 
soġġetti għall-evalwazzjoni ġuridika;

Or. de

Emenda 46
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Qa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Qa. billi l-effiċjenza tal-ħidma tal-Kumitat 
hija sostanzjalment marbuta mar-rittmu u 
r-reqqa, u dan jista’ jkompli jittejjeb 
b’mod partikolari billi jittejjeb il-perjodu 
ta’ żmien tal-proċess tal-petizzjonijiet, kif 
ukoll permezz ta’ sistematizzazzjoni tal-
proċeduri għall-valutazzjoni tagħhom;

Or. de
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Emenda 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li 
jipprovdi test tal-verità tal-mod kif in-nies 
tal-Ewropea jaraw l-Unjoni Ewropew, u
bħala riflessjoni tal-opinjonijiet taċ-
ċittadini rigward jekk il-leġiżlazzjoni 
Ewropea filfatt tagħtix ir-riżultat mistenni u 
tirrispondix għal dak li jistennew in-nies 
mill-Unjoni;

1. Jinnota li l-petizzjonijiet irċevuti fl-
2011 komplew jiffukaw fuq ksur allegat 
tal-liġi tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, il-
ġustizzja u s-suq intern, kif ukoll il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali li tirrifletti l-
opinjonijiet taċ-ċittadini rigward jekk il-
leġiżlazzjoni Ewropea kif implimentata 
mill-Istati Membri fil-fatt tagħtix ir-riżultat 
mistenni u tirrispondix għal-liġi tal-UE;

Or. en

Emenda 48
Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li 
jipprovdi test tal-verità tal-mod kif in-nies 
tal-Ewropea jaraw l-Unjoni Ewropew, u 
bħala riflessjoni tal-opinjonijiet taċ-
ċittadini rigward jekk il-leġiżlazzjoni 
Ewropea filfatt tagħtix ir-riżultat mistenni u 
tirrispondix għal dak li jistennew in-nies 
mill-Unjoni;

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li 
jipprovdi test tal-verità tal-mod kif in-nies 
tal-Ewropea jaraw l-Unjoni Ewropew, u 
bħala riflessjoni tal-opinjonijiet taċ-
ċittadini rigward jekk il-leġiżlazzjoni 
Ewropea hijiex implimentata kif suppost u 
fil-fatt tagħtix ir-riżultat mistenni u 
tirrispondix għal dak li jistennew in-nies 
mill-Unjoni;

Or. en
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Emenda 49
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li 
jipprovdi test tal-verità tal-mod kif in-nies 
tal-Ewropea jaraw l-Unjoni Ewropew, u 
bħala riflessjoni tal-opinjonijiet taċ-
ċittadini rigward jekk il-leġiżlazzjoni 
Ewropea filfatt tagħtix ir-riżultat mistenni u 
tirrispondix għal dak li jistennew in-nies 
mill-Unjoni;

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li 
jipprovdi test tal-verità tal-mod kif il-
leġiżlazzjoni Ewropea hija implimentata 
mill-Istati Membri u l-mod kif in-nies tal-
Ewropea jaraw l-Unjoni Ewropea, u bħala 
riflessjoni tal-opinjonijiet taċ-ċittadini 
rigward jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea fil-
fatt tagħtix ir-riżultat mistenni u 
tirrispondix għal dak li jistennew in-nies 
mill-Unjoni;

Or. fr

Emenda 50
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li 
jipprovdi test tal-verità tal-mod kif in-nies 
tal-Ewropea jaraw l-Unjoni Ewropew, u 
bħala riflessjoni tal-opinjonijiet taċ-
ċittadini rigward jekk il-leġiżlazzjoni 
Ewropea filfatt tagħtix ir-riżultat mistenni u 
tirrispondix għal dak li jistennew in-nies 
mill-Unjoni;

1. Jikkonferma r-rwol ewlieni tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li jidentifika rimedji 
mhux ġudizzjarji għaċ-ċittadini, li permezz 
tagħhom jipprovdi test tal-verità tal-mod 
kif in-nies tal-Ewropa jaraw l-Unjoni 
Ewropea, u wara jippermetti 
konklużjonijiet rigward jekk il-
leġiżlazzjoni Ewropea fil-fatt tagħtix ir-
riżultat mistenni u tirrispondix għal dak li 
jistennew in-nies mill-Unjoni;

Or. de
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Emenda 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jinnota l-għadd li dejjem qed jiżdied 
ta’ petizzjonijiet u sottomissjonijiet oħra 
minn ċittadini li jfittxu rimedju legali u 
finanzjarju dwar kwistjonijiet li jaqgħu lil 
hinn mill-qasam ta’ kompetenza tal-UE 
skont l-Artikolu 227 tat-Trattat kif ukoll l-
Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, bħal, pereżempju, talbiet li 
jiġi rivedut il-kalkolu tal-pensjonijiet 
nazzjonali, sabiex jiġu annullati 
deċiżjonijiet minn qrati nazzjonali, 
proposti sabiex jitfasslu mill-ġdid il-
fruntieri Ewropej, sabiex bank jiġi 
mġiegħel jagħti self personali, eċċ.; 
jappoġġja bis-sħiħ l-azzjoni meħuda mid-
Direttorati Ġenerali tal-Parlament sabiex 
tinstab soluzzjoni biex jiġu indirizzati 
dawn is-sottomissjonijiet minn ċittadini 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-obbligi tal-
Parlament rigward il-korrispondenza 
tiegħu maċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 

imħassar
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f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 53
Michael Cashman
Victor Boştinaru
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u r-
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkunsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
f’termini ta’ viżibilità, responsabbiltà u 
trasparenza kif ukoll f’termini ta’ titjib tal-
abbiltà tiegħu li jqajjem kwistjonijiet ta’ 
importanza għaċ-ċittadini Ewropej fil-
laqgħa plenarja, kif ukoll billi jinforza l-
kompetenza tiegħu sabiex jistieden xhieda 
u jinvestiga b’mod aktar indipendenti l-
kwistjonijiet imqajma miċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 54
Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u r-
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkunsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
f’termini ta’ viżibilità, tal-effiċjenza tiegħu 
u  f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 55
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini; jistieden lill-Kummissjoni 
biex fir-rigward tal-viżibilità tal-
proċedura tal-petizzjonijiet, tikkomunika 
b’mod iktar attiv dwar ir-rappreżentanzi 
tagħha fl-Istati Membri, kif ukoll dwar in-
netwerk tal-informazzjoni deċentralizzat 
tagħha (pereżempju l-Europe Direct) u 
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dwar id-dritt għall-petizzjoni ta’ kull 
ċittadin;

Or. de

Emenda 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u r-
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkunsidra modi ta’ kif 
jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini; jistieden lill-Uffiċċju sabiex 
jikkunsidra miżuri għal dan l-għan, 
inkluża l-possibbiltà li jiġu organizzati 
seduti ta’ smigħ fuq il-post dwar 
petizzjonijiet importanti;

Or. en

Emenda 57
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 

2. Jemmen, għalhekk, li dan ir-rwol u 
responsabbiltà għandhom iwasslu l-
Parlament sabiex jikkonsidra modi ta’ kif 
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jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja, kif 
ukoll billi jinforza l-kompetenza tiegħu 
sabiex jistieden xhieda u jinvestiga b’mod 
aktar indipendenti l-kwistjonijiet imqajma 
miċ-ċittadini;

jagħti ħajja ġdida lil din il-parti 
fundamentali tax-xogħol parlamentari 
kemm f’termini ta’ viżibilità kif ukoll 
f’termini ta’ titjib tal-abbiltà tiegħu li 
jqajjem kwistjonijiet ta’ importanza għaċ-
ċittadini Ewropej fil-laqgħa plenarja; jilqa’ 
t-tisħiħ tal-possibilitajiet tal-Parlament, 
biex bl-istrument tal-kumitati ta’ inkjesta 
jkun jista’ jsir attiv b’mod aktar 
indipendenti fil-kwistjonijiet imqajma miċ-
ċittadini;

Or. de

Emenda 58
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Ifakkar flimkien mal-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropea, li għall-
organizzazzjoni tas-seduti pubbliċi ta’ 
inizjattivi ta’ suċċess ipprovduti skont l-
Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 
211/2011 dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini, 
hija meħtieġa inklużjoni diretta u 
awtomatika tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet bħala l-kumitat, li fil-qasam 
tal-kuntatt dirett fost iċ-ċittadini u t-
tmexxija tas-seduti għaċ-ċittadini, iġib 
miegħu l-aktar kompetenzi proċedurali u 
jiżgura proċedura uniformi għall-
inizjattivi ta’ suċċess kollha taċ-ċittadini; 
fl-istess waqt, jenfasizza li d-differenza 
bejn petizzjoni normali skont l-Artikolu 
227 tat-TFUE u inizjattiva taċ-ċittadini 
lejn iċ-ċittadin, għandha madankollu 
wkoll tkun rikonoxxuta b’mod ċar fil-
kwistjonijiet interni parlamentari tal-
proċeduri;

Or. de
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Emenda 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 
jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent;  jikkonsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali; 
jikkonsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali;

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 
jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita, fil-limiti tal-Artikolu 227 tat-
Trattat u l-Artikolu 202 tar-Regoli ta’ 
Proċedura tal-Parlament u l-Artikolu 51 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, l-
aċċess għaċ-ċittadini għall-proċess tal-
petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent; jikkonsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali;

Or. en

Emenda 60
Jarosław Leszek Wałęsa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 
jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent;   jikkonsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali;

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 
jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent; jikkunsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali u 



PE489.586v01-00 34/57 AM\902727MT.doc

MT

jistabbilixxi ċerti oqfsa ta’ proċedura 
għall-korpi tal-amministrazzjoni pubblika 
dwar il-mudell tal-CURIA, il-portal 
uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;

Or. pl

Emenda 61
Michael Cashman
Victor Boştinaru
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 
jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent; jikkonsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali;

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 
jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent; jikkunsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali kif 
ukoll deskrizzjoni ġenerali komprensiva 
tal-kompetenza tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet;

Or. en

Emenda 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Parlament li 



AM\902727MT.doc 35/57 PE489.586v01-00

MT

jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent; jikkonsidra li dan il-portal għandu 
jipprovdi wkoll links prattiċi għal forom 
oħra ta’ rimedji li huma disponibbli f’livell 
Ewropew u nazzjonali jew reġjonali;

jiżviluppa portal għall-petizzjonijiet ħafna 
aktar prattiku u viżibbli fuq is-sit tiegħu, li 
jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċittadini għall-
proċess tal-petizzjonijiet, jipprovdilhom l-
informazzjoni u jippermettilhom li jibagħtu 
petizzjonijiet f’ambjent aktar faċli għall-
utent u li jiffirmaw b’mod elettroniku 
favur il-petizzjonijiet; jikkunsidra li dan il-
portal għandu jipprovdi wkoll links prattiċi 
għal forom oħra ta’ rimedji li huma 
disponibbli f’livell Ewropew u nazzjonali 
jew reġjonali;

Or. en

Emenda 63
Kinga Göncz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jikkonferma d-determinazzjoni tiegħu li 
jibqa’ jippromwovi u jiddefendi d-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini billi jagħmel użu 
mill-influwenza politika tiegħu fir-rigward 
ta’ każi ammissibbli li jistgħu jitqajmu 
mal-kumitat, b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet relevanti fi ħdan l-Istati 
Membri tal-Unjoni;

4. Jikkonferma d-determinazzjoni tiegħu li 
jibqa’ jippromwovi u jiddefendi d-drittijiet 
u l-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini 
billi jagħmel użu mill-influwenza politika 
tiegħu fir-rigward ta’ każi ammissibbli li 
jistgħu jitqajmu mal-kumitat, 
b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-
awtoritajiet relevanti fi ħdan l-Istati 
Membri tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 64
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jikkonferma d-determinazzjoni tiegħu li 4. Jikkonferma d-determinazzjoni tiegħu li 
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jibqa’ jippromwovi u jiddefendi d-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini billi jagħmel użu 
mill-influwenza politika tiegħu fir-rigward 
ta’ każi ammissibbli li jistgħu jitqajmu 
mal-kumitat, b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet relevanti fi ħdan l-Istati 
Membri tal-Unjoni;

jibqa’ jippromwovi u jiddefendi d-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini billi jagħmel użu 
mill-influwenza politika tiegħu fir-rigward 
ta’ każi ammissibbli li jistgħu jitqajmu 
mal-kumitat, b’kooperazzjoni msaħħa
mal-awtoritajiet relevanti fi ħdan l-Istati 
Membri tal-Unjoni u mal-Kummissjoni 
Ewropea;

Or. fr

Emenda 65
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4 – punt a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(a) Jistieden lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, jeżamina l-impatti tal-
ġurisprudenza ERT fuq l-affidabbiltà tal-
petizzjonijiet u jkompli jinvestiga wkoll il-
kwistjoni, dwar liema huma l-ostakli 
attwali għaċ-ċittadini tal-Unjoni, biex 
mal-applikazzjonijiet għad-deċiżjonijiet 
preliminari tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, 
jiksbu interpretazzjoni affidabbli tal-
kwistjonijiet ewlenin skont id-dritt 
Ewropew f’kawżi legali quddiem il-Qorti 
nazzjonali;

Or. de

Emenda 66
Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jikkunsidra li huwa importanti li tittejjeb 5. Jikkunsidra li huwa importanti li tittejjeb 
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il-kooperazzjoni mal-parlamenti u l-
gvernijiet tal-Istati Membri, filwaqt li 
jiżgura li din il-kooperazzjoni hija 
reċiproka, u, fejn hu meħtieġ, li 
jinkoraġixxi l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
sabiex jikkonformaw u japplikaw il-
leġiżlazzjoni tal-UE bi trasparenza sħiħa;

il-kooperazzjoni mal-parlamenti u l-
gvernijiet tal-Istati Membri, fuq bażi ta’ 
reċiproċità, u, fejn hu meħtieġ, li l-
awtoritajiet tal-Istati Membri jiġu 
inkoraġġiti sabiex jikkonformaw u 
japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-UE bi 
trasparenza sħiħa;

Or. en

Emenda 67
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jinnota l-importanza tal-
kollaborazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri iżda jiddispjaċih għad-
dewmien żejjed min-naħa ta’ ċerti Stati 
Membri fir-rigward tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-ambjent;

Or. el

Emenda 68
Mariya Nedelcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Iqis li l-proċedura tal-petizzjonijiet 
m’għandhiex tkun sfruttata jew użata 
għal finijiet politiċi mill-Istati Membri, 
iżda li din għandha, għall-kuntrarju, tkun 
oġġettiva u tirrifletti l-pożizzjoni tal-
Parlament Ewropew;

Or. bg
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Emenda 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jilqa’ l-kooperazzjoni kostruttiva bejn il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet u s-servizzi 
tal-Kummissjoni Ewropew, iżda jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-integrità 
tal-proċeduri tal-petizzjonijiet hija 
rispettata u mhux konfuża mal-proċedura 
tal-ilmenti tal-Kummissjoni;

6. Jilqa’ l-kooperazzjoni kostruttiva bejn il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet u s-servizzi 
tal-Ombudsman Ewropew u jafferma 
mill-ġdid id-determinazzjoni tiegħu sabiex 
jappoġġja lill-Ombusdman fl-
identifikazzjoni tal-amministrazzjoni 
ħażina mill-istituzzjonijiet tal-UE u fl-
azzjoni kontrihom;

Or. en

Emenda 70
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jemmen li regoli ta’ proċedura iktar 
preċiżi u miktuba dwar it-tħejjija interna 
tal-kumitat, l-eżekuzzjoni u b’mod 
partikolari l-evalwazzjoni sostantiva taż-
żjarat tad-delegazzjonijiet jistgħu jagħtu 
kontribut għal iktar effiċjenza u koerenza 
fil-ħidma tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet;

Or. de

Emenda 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jikkunsidra li l-implimentazzjoni 
korretta tad-Direttiva Qafas tal-Iskart fl-
Istati Membri kollha, sal-livell muniċipali,
hija tal-akbar importanza; b’mod 
partikolari, iħeġġeġ lill-Istati Membri bi 
problemi ta’ ġestjoni tal-iskart sabiex
jieħdu azzjoni b’mod deċiżiv u mingħajr 
dewmien;

9. Jikkunsidra li l-implimentazzjoni 
korretta tad-Direttiva Qafas tal-Iskart fl-
Istati Membri kollha, hija tal-akbar 
importanza; u għalhekk jitlob lill-Istati 
Membri bi problemi ta’ ġestjoni tal-iskart 
sabiex jieħdu azzjoni b’mod deċiżiv u 
mingħajr dewmien;

Or. es

Emenda 72
Michael Cashman
Victor Boştinaru
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 9a. Itenni t-talbiet numerużi tiegħu lill-
Istati Membri sabiex jikkonformaw mal-
obbligi tagħhom, taħt id-Direttiva dwar il-
Moviment Ħieles 2004/38/KE dwar id-
dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom sabiex jiċċaqilqu u 
jgħixu b'mod ħieles fl-UE; ifakkar lill-
Istati Membri dwar l-obbligu tagħhom li 
jiffaċilitaw id-dħul u r-residenza mingħajr 
l-ebda diskriminazzjoni inkluż għall-
koppji tal-istess sess u t-tfal tagħhom, ir-
Roma u gruppi minoritarji oħra;

Or. en

Emenda 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jappoġġja bis-sħiħ l-objettiv sostantiv 
tal-Ley de Costas, jiġifieri li l-ambjent tal-
kosta Spanjola jkun imħares minn żvilupp 
żejjed biex ikun preservat għal organiżmi 
selvaġġi u għall-ġenerazzjonijiet futuri;

imħassar

Or. en

Emenda 74
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jappoġġja bis-sħiħ l-objettiv sostantiv 
tal-Ley de Costas, jiġifieri li l-ambjent tal-
kosta Spanjola jkun imħares minn żvilupp 
żejjed biex ikun preservat għal organiżmi 
selvaġġi u għall-ġenerazzjonijiet futuri;

10. Jappoġġja bis-sħiħ l-objettiv sostantiv 
tal-Ley de Costas, jiġifieri li l-ambjent tal-
kosta Spanjola u b’mod wiesgħa l-
pressjonijiet ambjentali fuq il-Kosta tal-
Baħar Mediterran li qed jheddu l-
ekosistemi kostali jkun imħares minn 
żvilupp żejjed u l-aggressività u l-
ispekulazzjoni ambjentali biex ikun 
preservat għal organiżmi selvaġġi u għall-
ġenerazzjonijiet futuri;

Or. en

Emenda 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Madanakollu jinnota bi tħassib li l-
kwistjoni tal-Ley de Costas Spanjola 
tibqa’ problema maġġuri għaċ-ċittadini 
Ewropej, u għaċ-ċittadini Spanjoli b’mod 

imħassar
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partikolari, u li l-ebda soluzzjoni 
sodisfaċenti ma ġiet offruta s’issa sabiex 
tiżgura li s-sidien tal-proprjetà li jintlaħqu 
mill-ġuridsdizzjoni tal-Ley de Costas 
jistgħu jieħdu b’mod sigur it-titlu għad-
djar li huma akkwistaw permezz tal-
proċess legali korrett;

Or. en

Emenda 76
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Madanakollu jinnota bi tħassib li l-
kwistjoni tal-Ley de Costas Spanjola 
tibqa’ problema maġġuri għaċ-ċittadini 
Ewropej, u għaċ-ċittadini Spanjoli b’mod 
partikolari, u li l-ebda soluzzjoni 
sodisfaċenti ma ġiet offruta s’issa sabiex 
tiżgura li s-sidien tal-proprjetà li jintlaħqu 
mill-ġuridsdizzjoni tal-Ley de Costas 
jistgħu jieħdu b’mod sigur it-titlu għad-
djar li huma akkwistaw permezz tal-
proċess legali korrett;

imħassar

Or. fr

Emenda 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Madanakollu jinnota bi tħassib li l-
kwistjoni tal-Ley de Costas Spanjola tibqa’ 
problema maġġuri għaċ-ċittadini Ewropej, 

11. Madanakollu jinnota bi tħassib li l-
kwistjoni tal-Ley de Costas Spanjola tibqa’ 
problema maġġuri għaċ-ċittadini Ewropej, 
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u għaċ-ċittadini Spanjoli b’mod partikolari, 
u li l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti ma ġiet 
offruta s’issa sabiex tiżgura li s-sidien tal-
proprjetà li jintlaħqu mill-ġuridsdizzjoni 
tal-Ley de Costas jistgħu jieħdu b’mod 
sigur it-titlu għad-djar li huma akkwistaw 
permezz tal-proċess legali korrett;

u għaċ-ċittadini Spanjoli b’mod partikolari;

Or. es

Emenda 78
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Madanakollu jinnota bi tħassib li l-
kwistjoni tal-Ley de Costas Spanjola tibqa’ 
problema maġġuri għaċ-ċittadini Ewropej, 
u għaċ-ċittadini Spanjoli b’mod partikolari, 
u li l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti ma ġiet 
offruta s’issa sabiex tiżgura li s-sidien tal-
proprjetà li jintlaħqu mill-ġuridsdizzjoni
tal-Ley de Costas jistgħu jieħdu b’mod 
sigur it-titlu għad-djar li huma akkwistaw 
permezz tal-proċess legali korrett;

11. Madanakollu jinnota bi tħassib kbir li l-
kwistjoni tal-Ley de Costas Spanjola tibqa’ 
problema maġġuri għaċ-ċittadini Ewropej, 
u għaċ-ċittadini Spanjoli b’mod partikolari, 
u li l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti ma ġiet 
offruta s’issa sabiex tiżgura li s-sidien tal-
proprjetà li jintlaħqu mill-ġurisdizzjoni tal-
Ley de Costas jistgħu jieħdu b’mod sigur 
it-titlu għad-djar li huma akkwistaw 
permezz tal-proċess legali korrett;

Or. de

Emenda 79
Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a.Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi rregolata 
b’mod effettiv il-protezzjoni tal-kosta, iżda 
jinnota li l-Ley de Costas mhix koerenti 
mal-objettivi mfittxija, peress li qiegħda 
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taffettwa l-patrimonju storiku u l-
popolazzjoni tradizzjonali, u tikkastiga 
lill-abitanti ta’ bliet kostali żgħar li dejjem  
għexu b’mod sostenibbli mal-baħar u l-
ekosistemi tiegħu;

Or. es

Emenda 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol u l-awtoritajiet lokali biex 
isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni tagħha; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma fuq livell politiku biex 
jikkunsidra l-kwistjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol u l-awtoritajiet lokali biex 
isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni tagħha; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma fuq livell politiku biex 

12. Jappoġġja l-isforz tal-petizzjonanti 
biex isolvu l-problemi relatati mal-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni tagħha; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma biex jikkunsidra l-
kwistjoni iktar fil-fond;
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jikkunsidra l-kwistjoni;

Or. es

Emenda 82
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol u l-awtoritajiet lokali biex 
isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni tagħha; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma fuq livell politiku biex 
jikkunsidra l-kwistjoni;

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol, u fuq il-kooperazzjoni 
mal-Ministeru tal-Ambjent u l-
Agrikoltura u mal-Ministeru tal-Ġustizzja 
u l-awtoritajiet lokali biex isolvu l-
problemi li jiċċirkondaw il-Ley de Costas u 
l-applikazzjoni tagħha u sabiex jintlaħaq 
ftehim sabiex tinstab bażi komuni mas-
sidien tal-proprjetà fiż-żoni kostali; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma fuq livell politiku biex 
jikkunsidra l-kwistjoni;

Or. en

Emenda 83
Michael Cashman

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol u l-awtoritajiet lokali biex 
isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni tagħha; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol u l-awtoritajiet lokali biex 
isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni retrospettiva 
tagħha; għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li 



AM\902727MT.doc 45/57 PE489.586v01-00

MT

grupp ta’ ħidma fuq livell politiku biex 
jikkunsidra l-kwistjoni;

jistabbilixxi grupp ta’ ħidma fuq livell 
politiku biex jikkunsidra l-kwistjoni;

Or. en

Emenda 84
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti li jagħmlu pressjoni fuq il-
Gvern Spanjol u l-awtoritajiet lokali biex 
isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-Ley de 
Costas u l-applikazzjoni tagħha; 
għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li jistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma fuq livell politiku biex 
jikkunsidra l-kwistjoni;

12. Jibqa’ jappoġġja l-isforzi tal-
petizzjonanti biex isolvu l-problemi 
relatati mal-applikazzjoni tal-Ley de 
Costas; għaldaqstant jappoġġja d-deċiżjoni 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li 
jistabbilixxi grupp ta’ ħidma fuq livell 
politiku biex jikkunsidra l-kwistjoni;

Or. fr

Emenda 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Itenni t-twemmin tiegħu li fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi attwali huwa fl-
interess ta’ kulħadd li jiġu riżolti l-
inċertezzi legali li jiċċirkondaw il-
proprjetajiet potenzjalment affettwati mil-
Ley de Costas;

imħassar

Or. en
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Emenda 86
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Itenni t-twemmin tiegħu li fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi attwali huwa fl-
interess ta’ kulħadd li jiġu riżolti l-
inċertezzi legali li jiċċirkondaw il-
proprjetajiet potenzjalment affettwati mil-
Ley de Costas;

imħassar

Or. fr

Emenda 87
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Itenni t-twemmin tiegħu li fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi attwali huwa fl-
interess ta’ kulħadd li jiġu riżolti l-
inċertezzi legali li jiċċirkondaw il-
proprjetajiet potenzjalment affettwati mil-
Ley de Costas;

13. Jikkunsidra li fiċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi attwali jaqbel u huwa fl-interess 
ta’ kulħadd li jiġu riżolti l-inċertezzi legali 
li jiċċirkondaw il-proprjetajiet 
potenzjalment affettwati mil-Ley de Costas 
;

Or. es

Emenda 88
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Itenni t-twemmin tiegħu li fiċ- 13. Itenni t-twemmin tiegħu li fiċ-
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ċirkostanzi ekonomiċi attwali huwa fl-
interess ta’ kulħadd li jiġu riżolti l-
inċertezzi legali li jiċċirkondaw il-
proprjetajiet potenzjalment affettwati mil-
Ley de Costas;

ċirkostanzi ekonomiċi attwali huwa fl-
ikbar interess ta’ kulħadd li jiġu riżolti l-
inċertezzi legali li jiċċirkondaw il-
proprjetajiet potenzjalment affettwati mil-
Ley de Costas;

Or. de

Emenda 89
Vicente Miguel Garcés Ramón

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jeħtieġ mill-awtoritajiet Spanjoli li 
jiġu adottati miżuri xierqa, sabiex ikun 
evitat li jiġu affettwati d-drittijiet tal-
proprjetarji individwali, billi jiġi 
kkunsidrat li d-dritt ta’ proprjetà ma 
jaqax taħt il-kompetenza tal-UE imma 
huwa suġġett għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif imsemmi fit-Trattati.

Or. es

Emenda 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu 
mill-ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, 
jitlob riforma tal-Ley de Costas li tiżgura 
proċess legali, dritt għal appell, kumpens 

14. Jilqa’ l-avviż tal-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas bil-għan li jkun 
hemm sigurtà adegwata għal kosta tagħna 
u għat-tkabbir ekonomiku, kif ukoll 
jipprovdi ċertezza legali lid-detenturi tad-
drittijiet;
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xieraq, u d-dritt għall-informazzjoni u li 
tħares minn azzjonijiet retroattivi jew 
diskriminatorji;

Or. es

Emenda 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu 
mill-ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq, u 
d-dritt għall-informazzjoni u li tħares 
minn azzjonijiet retroattivi jew 
diskriminatorji;

14. Jilqa’, filwaqt li jappoġġja l-għan 
sottostanti tal-Ley de Costas li jiġu protetti 
l-organiżmi selvaġġi tal-kosta għall-
ġenerazzjonijiet futuri, l-azzjoni maħsuba 
mill-Gvern ġdid Spanjol biex jirrevedi l-
Ley de Costas biex jiggarantixxi titlu lil 
dawk li jintlaħqu mill-ġurisdizzjoni tal-Ley 
de Costas li akkwistaw proprjetà b’mod 
tajjeb u b’intenzjoni tajba; b’mod 
partikolari, jitlob riforma tal-Ley de Costas 
li tiżgura rimedji xierqa u proporzjonali 
speċifikament rigward azzjonijiet 
retroattivi jew diskriminatorji meħuda;
jappoġġja l-azzjoni tal-petizzjonanti 
sabiex isolvu l-problemi li jiċċirkondaw il-
Ley de Costas u l-applikazzjonijiet 
tagħha;

Or. en

Emenda 92
Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
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tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq, u 
d-dritt għall-informazzjoni u li tħares minn 
azzjonijiet retroattivi jew diskriminatorji;

tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq, u 
d-dritt għall-informazzjoni u li tħares minn 
azzjonijiet retroattivi arbitrarji, 
asimmetiriċi jew diskriminatorji;

Or. es

Emenda 93
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba;  b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq, u 
d-dritt għall-informazzjoni u li tħares minn 
azzjonijiet retroattivi jew diskriminatorji;

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba;  b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq 
(fejn meħtieġ), u d-dritt għall-
informazzjoni komprensiva u sħiħa u li 
tħares minn azzjonijiet retroattivi jew 
diskriminatorji;

Or. de

Emenda 94
Michael Cashman
Victor Boştinaru
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq, u 
d-dritt għall-informazzjoni u li tħares minn 
azzjonijiet retroattivi jew diskriminatorji;

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens 
sodisfaċenti, u d-dritt għal informazzjoni 
affidabbli u li tħares minn azzjonijiet 
retroattivi jew diskriminatorji;

Or. en

Emenda 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu 
mill-ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u
b’intenzjoni tajba; b’mod partikolari, 
jitlob riforma tal-Ley de Costas li tiżgura
proċess legali, dritt għal appell, kumpens 
xieraq, u d-dritt għall-informazzjoni u li 
tħares minn azzjonijiet retroattivi jew
diskriminatorji;

14. Ifakkar li l-Parlament stabbilixxa li l-
Ley de Costas kellha impatt sproporzjonat 
fuq is-sidien individwali tal-prorjetà 
filwaqt li, fl-istess ħin, ma kellhiex impatt 
biżżejjed fuq dawk li tassew qegħdin 
jeqirdu l-kosti, li f’ħafna ċirkostanzi 
kienu responsabbli għal żvilupp urban 
eċċessiv tul il-kosti, inklużi ċ-ċentri għal 
vaganzi, u li kellhom raġunijiet tajbin 
sabiex ikunu jafu li kienu qed jaġixxu 
b’mod kostanti kontra d-dispożizzjonijiet 
tal-liġi inkwistjoni; iħeġġeġ lill-Gvern 
Spanjol sabiex jiżgura proċess legali, dritt 
għal appell, kumpens xieraq, u d-dritt 
għall-informazzjoni u protezzjoni minn 
azzjonijiet  diskriminatorji;

Or. en
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Emenda 96
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba;  b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali, dritt għal appell, kumpens xieraq, u 
d-dritt għall-informazzjoni u li tħares minn 
azzjonijiet retroattivi jew diskriminatorji;

14. Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex 
jirrevedi l-Ley de Costas b’tali mod li 
tiggarantixxi titlu lil dawk li jintlaħqu mill-
ġurisdizzjoni tal-Ley de Costas li 
akkwistaw proprjetà b’mod tajjeb u 
b’intenzjoni tajba;  b’mod partikolari, jitlob 
riforma tal-Ley de Costas li tiżgura proċess 
legali b’rimedju provviżorju, dritt għal 
appell, aċċess għat-talba għal deċiżjoni 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
UE, kumpens xieraq, u d-dritt għall-
informazzjoni u li tħares minn azzjonijiet 
retroattivi jew diskriminatorji;

Or. de

Emenda 97
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jitlob lill-Gvern Spanjol għat-
trasparenza sħiħa fir-rigward tal-iżvilupp 
tal-Ley de Costas, sabiex iċ-ċittadini 
affettwati jkunu jistgħu jifhmu l-
proċeduri u jiksbu għarfien aħjar 
dwarhom;

Or. de

Emenda 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Barra minn hekk, jitlob lill-
Kummissjoni sabiex tiżgura l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva tal-Habitats u tal-Għasafar min-
naħa tal-Istati Membri kif ukoll li it-
traspożizzjoni u l-applikazzjoni aħjar tad-
Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-
cittadini tal-Unjoni u l-familji tagħhom li 
jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri;

Or. en

Emenda 99
Heinz K. Becker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Ifakkar in-numru kbir ta’ 
petizzjonanti, li bl-ilmenti individwali 
tagħhom jindirizzaw lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fir-rigward tas-settur 
Ġermaniż għaż-żgħażagħ u l-familja u 
b’mod partikolari, l-uffiċċji Ġermaniżi 
għall-benesseri taż-żgħażagħ, u jafferma 
r-rieda tagħhom, biex fi ħdan il-qasam ta’ 
kompetenza tiegħu u tal-Unjoni Ewropea, 
jingħata kontribut kostruttiv għall-
kjarifika tal-ilmenti bejn il-petizzjonanti u 
l-awtoritajiet; jinnota li f’dan ir-rigward, 
ma jistax jintervjeni fil-proċeduri interni 
awtonomi tal-amministrazzjoni tal-Istati 
Membri;

Or. de
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Emenda 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew lakuni 
mil-leġiżlazzjoni li ma jħallux liċ-ċittadini 
jgawdu d-drittijiet sħaħ fis-suq intern;

imħassar

Or. en

Emenda 101
Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew lakuni 
mil-leġiżlazzjoni li ma jħallux liċ-ċittadini 
jgawdu d-drittijiet sħaħ fis-suq intern;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew lakuni 
mil-leġiżlazzjoni jew in-nuqqas fl-
implimentazzjoni tagħha li ma jħallux liċ-
ċittadini jgawdu d-drittijiet sħaħ fis-suq 
intern;

Or. en

Emenda 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Itenni l-wegħda li l-Parlament se 
jwieġeb is-sottomissjonijiet kollha taċ-
ċittadini, sakemm ma jkunx fihom 
lingwaġġ offensiv jew ma jkunux 
relevanti;

imħassar
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Or. en

Emenda 103
Victor Boştinaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Itenni l-wegħda li l-Parlament se 
jwieġeb is-sottomissjonijiet kollha taċ-
ċittadini, sakemm ma jkunx fihom 
lingwaġġ offensiv jew ma jkunux
relevanti;

imħassar

Or. fr

Emenda 104
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17 – punt a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(a) Huwa deċiż li l-proċedura tal-
petizzjonijiet għandha tiġi organizzata 
b’mod iktar effiċjenti, trasparenti, 
imparzjali u b’mod li jiġu rrispettati d-
drittijiet parteċipatorji tal-membri tal-
PETI b’tali mod, li t-trattament tal-
petizzjonijiet ikun jista’ jiflaħ għar-
reviżjonijiet ġudizzjarji anke fil-passi 
proċedurali;

Or. de

Emenda 105
Rainer Wieland
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17 – punt b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(b) Jenfasizza l-ħtieġa li l-kontinwità fl-
ipproċessar tal-petizzjonijiet għandha 
tingħata wkoll għall-perjodi differenti tal-
leġiżlaturi u għall-bidla tal-persunal li 
tirriżulta minħabba f’hekk;

Or. de

Emenda 106
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17 – punt c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(c) Jikkunsidra l-parteċipazzjoni tal-
membri tal-Parlament fil-missjonijiet għal 
ġbir ta’ informazzjoni mhux biss bħala 
dritt ta’ involviment parlamentari, iżda 
wkoll bħala obbligu lejn il-petizzjonanti;

Or. de

Emenda 107
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17 – punt d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(d) Jitlob, li sabiex tittejjeb il-ħidma tal-
kumitat, issir proċedura skont il-
missjonijiet għal ġbir ta’ informazzjoni li 
fuq naħa waħda, tiżgura d-dritt li kull 
membru tal-missjoni għal ġbir ta’ 
informazzjoni jista’ jippreżenta l-fatti 
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skont il-fehma tiegħu, u fuq in-naħa l-
oħra tiżgura li kull membru tal-kumitat 
ikollu l-opportunità li jipparteċipa fit-
teħid tad-deċiżjonijiet fid-dawl tal-
konklużjonijiet li jittieħdu mill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet;

Or. de

Emenda 108
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17 – punt e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(e) Jenfasizza li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, minbarra istituzzjonijiet u 
faċilitajiet oħra, bħall-kumitati ta’ 
inkjesta, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropea u l-Ombudsman Ewropew, 
għandu jkollu rwol indipendenti u 
ddefinit b’mod ċar bħala l-punt ta’ 
kuntatt għal kull ċittadin individwali;

Or. de

Emenda 109
Rainer Wieland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17 – punt f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(f) Jitlob biex il-Konferenza tal-Presidenti 
tikkunsidra kemm titqies xierqa emenda 
tar-Regoli ta’ Proċedura sabiex jiġu 
implimentati dawn ir-rekwiżiti formali 
għall-proċedura tal-petizzjonijiet;

Or. de
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Emenda 110
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jinnota l-ħtieġa li tiġi ggarantita t-
trasparenza tal-proċedura ta’ ġestjoni tal-
petizzjonijiet, fil-livell intern, permezz tal-
possibbiltà għall-membri parlamentari li 
jkollhom aċċess dirett għall-arkivji tal-
petizzjonijiet permezz tal-applikazzjoni tal-
e-petition, fil-livell estern, billi jissaħħaħ 
il-portal tal-internet maħsub għaċ-
ċittadini li jissottomettu l-petizzjonijiet;

Or. el


