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Emenda 1
Elena Băsescu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jilqa’ s-sezzjoni speċifika dwar il-
petizzjonijiet li tinsab fit-28 rapport 
annwali, kif mitlub mill-Parlament, li fiha 
l-Kummissjoni tagħti skeda ta' 
petizzjonijiet ġodda riċevuti; jilqa’ r-
rapport tal-Kummissjoni li ‘petizzjonijiet 
lill-Parlament Ewropew wasslu għal 
proċeduri ta' ksur’ f’numru ta' oqsma; 
jenfasizza li, fejn il-petizzjonijiet ma 
jikkonċernawx ksur, jipprovdu lill-
Parlament u l-Kummissjoni 
b'informazzjoni eċċezzjonali dwar it-
tħassib taċ-ċittadini;

3. Jilqa’ s-sezzjoni speċifika dwar il-
petizzjonijiet li tinsab fit-28 rapport 
annwali, kif mitlub mill-Parlament, li fiha 
l-Kummissjoni tagħti skeda ta’ 
petizzjonijiet ġodda riċevuti; jilqa’ r-
rapport tal-Kummissjoni li ‘petizzjonijiet 
lill-Parlament Ewropew wasslu għal 
proċeduri ta' ksur’ f’numru ta’ oqsma; 
jenfasizza li, anke meta l-petizzjonijiet ma 
jikkonċernawx ksur, jipprovdu lill-
Parlament u l-Kummissjoni 
b'informazzjoni eċċezzjonali dwar it-
tħassib taċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 2
Angelika Werthmann

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota li, għalkemm il-Kummissjoni 
għandha raġun tenfasizza li ‘l-obbligu tal-
applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE huwa 
primarjament fuq l-amministrazzjoni u l-
ġudikatura tal-Istati Membri’, iċ-ċittadini u 
r-residenti tal-UE jissottomettu 
regolarment petizzjonijiet li fihom 
jiddikjaraw li jaffaċċjaw impedimenti reali 
meta jippruvaw jaċċessaw rimedju 
permezz tal-qrati u l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali; jenfasizza, għal dik ir-raġuni, li 

5. Jinnota li, għalkemm il-Kummissjoni 
għandha raġun tenfasizza li ‘l-obbligu tal-
applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE huwa 
primarjament fuq l-amministrazzjoni u l-
ġudikatura tal-Istati Membri’, iċ-ċittadini u 
r-residenti tal-UE jissottomettu 
regolarment petizzjonijiet li fihom 
jiddikjaraw li jaffaċċjaw impedimenti reali 
meta jippruvaw jaċċessaw rimedju 
permezz tal-qrati u l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali; jenfasizza, għal dik ir-raġuni, li 
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l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ukoll 
obbligu primarju li jinvestigaw l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta' mekkaniżmi ta' infurzar u soluzzjoni tat-
tilwim;

l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ukoll 
obbligu primarju li jinvestigaw l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta' mekkaniżmi ta' infurzar u soluzzjoni tat-
tilwim; u għandhom ukoll jikkunsidraw 
strateġiji ta’ informazzjoni biex jagħtu 
appoġġ lill-petizzjonanti sussegwentement 
anke fl-Istati Membri;

Or. en

Emenda 3
Elena Băsescu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jindika li ħafna petizzjonijiet jirreferu 
għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u 
jinvokaw il-valuri tat-Trattati tal-UE, li 
jservu ta’ xhieda ta’ nuqqas ta’ konnessjoni 
potenzjalment sinifikanti bejn il-valuri
skont il-liġi primarja tal-UE u dawk 
osservati mill-Istati Membri;

7. Jindika li ħafna petizzjonijiet jirreferu 
għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u 
jinvokaw il-valuri tat-Trattati tal-UE, li 
jservu ta’ xhieda ta’ nuqqas ta’ konnessjoni 
potenzjalment sinifikanti bejn il-valuri 
skont il-liġi primarja tal-UE u l-osservanza 
tagħhom mill-Istati Membri;

Or. en

Emenda 4
Margrete Auken

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Ifakkar li l-mandat oriġinali għall-
Karta kien li jiġu kkodifikati d-drittijiet 
fundamentali li jgawdu ċ-ċittadini tal-UE 
u li l-kapijiet tal-istat u l-gvern b’mod 
ripetut iddikjaraw solennement li l-Karta 
tirrappreżenta d-drittijiet taċ-ċittadini tal-
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UE; jistieden lill-Istati Membri kollha 
sabiex jikkunsidraw mill-ġdid il-ħtieġa 
tal-Artikolu 51 tal-Karta u jħeġġiġhom 
biex unilateralment jiddikjaraw li huma 
m'humiex se jillimitaw id-drittijiet tal-
individwi fuq il-bażi ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet f’dak l-artikolu fil-
ġurisdizzjoni tagħhom;

Or. en

Emenda 5
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza li meta ċ-ċittadini 
jissottomettu petizzjoni lill-Parlament 
Ewropew, jistennew li jkunu protetti bid-
dispożizzjonijiet tal-Karta, 
indipendentement minn f’liema Stat 
Membru joqogħdu u jekk hix qed tiġi 
implimentata l-liġi tal-UE jew le; jibqa’ 
kkonċernat, f’dan ir-rigward, li ċ-ċittadini 
jħossuhom mqarrqa dwar il-kamp ta’ 
applikazzjoni attwali tal-applikazzjoni tal-
Karta; Għalhekk, jikkunsidra li huwa 
essenzjali li jiġi spjegat sew il-prinċipju 
sussidjarju u li jiġi ċċarat il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-applikazzjoni tal-Karta 
mill-perspettiva tal-Parlament;

8. Jenfasizza li meta ċ-ċittadini 
jissottomettu petizzjoni lill-Parlament 
Ewropew, jistennew li jkunu protetti bid-
dispożizzjonijiet tal-Karta, 
indipendentement minn f’liema Stat 
Membru joqogħdu u jekk hix qed tiġi 
implimentata l-liġi tal-UE jew le; jibqa’ 
kkonċernat, f’dan ir-rigward, li ċ-ċittadini 
jħossuhom mqarrqa dwar il-kamp ta’ 
applikazzjoni attwali tal-applikazzjoni tal-
Karta; għalhekk, jikkunsidra li huwa 
essenzjali li jiġi spjegat sew il-prinċipju 
sussidjarju u li jiġi ċċarat il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-applikazzjoni tal-Karta 
mill-perspettiva tal-Parlament abbażi tal-
Artikolu 51 tal-Karta;

Or. en

Emenda 6
Elena Băsescu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza li meta ċ-ċittadini 
jissottomettu petizzjoni lill-Parlament 
Ewropew, jistennew li jkunu protetti bid-
dispożizzjonijiet tal-Karta, 
indipendentement minn f’liema Stat 
Membru joqogħdu u jekk hix qed tiġi 
implimentata l-liġi tal-UE jew le; jibqa’ 
kkonċernat, f’dan ir-rigward, li ċ-ċittadini 
jħossuhom mqarrqa dwar il-kamp ta’ 
applikazzjoni attwali tal-applikazzjoni tal-
Karta; Għalhekk, jikkunsidra li huwa 
essenzjali li jiġi spjegat sew il-prinċipju 
sussidjarju u li jiġi ċċarat il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-applikazzjoni tal-Karta 
mill-perspettiva tal-Parlament;

8. Jenfasizza li meta ċ-ċittadini 
jissottomettu petizzjoni lill-Parlament 
Ewropew, jistgħu jistennew li jkunu 
protetti bid-dispożizzjonijiet tal-Karta, 
indipendentement minn f’liema Stat 
Membru joqogħdu u jekk hix qed tiġi 
implimentata l-liġi tal-UE jew le; jibqa’ 
kkonċernat, f’dan ir-rigward, li ċ-ċittadini 
jistgħu jħossuhom imqarrqa dwar il-kamp 
ta’ applikazzjoni attwali tal-applikazzjoni 
tal-Karta; għalhekk, jikkunsidra li huwa 
essenzjali li jiġi spjegat sew il-prinċipju 
sussidjarju u li jiġi ċċarat il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-applikazzjoni tal-Karta 
mill-perspettiva tal-Parlament;

Or. en

Emenda 7
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza li proporzjon konsiderevoli 
ta’ petizzjonijiet relatati mad-drittijiet 
fundamentali jikkonċerna l-moviment 
ħieles tal-persuni u li - kif jidher b’mod 
ċar fir-rapport dwar iċ-ċittadinanza tal-
UE tal-2010 - ġeneralment, id-drittijiet li 
jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-UE 
jirrappreżentaw kundizzjoni importanti 
għall-użu sħiħ tas-suq intern miċ-
ċittadini; jenfasizza li dan l-użu msaħħaħ 
miċ-ċittadini jista’ jillibera potenzjali 
sinifikanti ta’ tkabbir tas-suq intern u 
għalhekk, fir-rigward tal-isfidi ekonomiċi 
attwali fl-Ewropa, jerġa’ jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri f'dan ir-
rigward biex jagħmlu sforzi akbar għall-
implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-liġi 
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tal-UE;

Or. en

Emenda 8
Elena Băsescu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Barra minn hekk, jenfasizza, li bl-istess 
mod iċ-ċittadini jħossuhom imqarrqa dwar 
l-applikabbiltà tal-liġi komunitarja 
f’każijiet ta’ traspożizzjoni tardiva; jindika 
r-realtà ta’ dwejjaq li ċ-ċittadini li ma 
jistgħux jagħmlu użu minn liġi komunitarja 
applikabbli minħabba li għada ma ġietx 
trasposta mill-Istat Membru inkwistjoni 
jsibu ruħhom mingħajr rikors għall-
mekkaniżmu ta’ rimedju;

9. Barra minn hekk, jenfasizza, li bl-istess 
mod iċ-ċittadini jistgħu jħossuhom 
imqarrqa dwar l-applikabbiltà tal-liġi 
komunitarja f’każijiet ta’ traspożizzjoni 
tardiva; jindika r-realtà ta’ dwejjaq li ċ-
ċittadini li ma jistgħux jagħmlu użu minn 
liġi komunitarja applikabbli minħabba li 
tkun għada ma ġietx trasposta mill-Istat 
Membru inkwistjoni jsibu ruħhom 
mingħajr rikors għall-mekkaniżmu ta’ 
rimedju;

Or. en

Emenda 9
Margrete Auken

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ l-enfasi li tingħata lill-ġestjoni
effiċjenti ta’ każi ta’ ksur permezz tal-
iżvilupp u l-valutazzjoni ta' għodda ġodda, 
bħalma huma l-EU Pilot u CHAP 
(Challenge Handshake Authentication 
Protocol), it-tisħiħ ta' miżuri preventivi u l-
possibbiltà li jintalbu, fi stadju aktar 
kmieni, sanzjonijet finanzjarji kontra Stati 
Membri f’każi ta’ traspożizzjoni tardiva 

11. Jinnota l-enfasi li tingħata lir-rapport 
tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni effiċjenti 
ta’ każi ta’ ksur permezz tal-iżvilupp u l-
valutazzjoni ta' għodda ġdida, bħalma 
huma l-EU Pilot u CHAP, it-tisħiħ ta' 
miżuri preventivi u l-possibbiltà li jintalbu, 
fi stadju aktar kmieni, sanzjonijiet 
finanzjarji kontra Stati Membri f’każi ta’ 
traspożizzjoni tardiva tad-direttivi
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tad-direttivi;

Or. en

Emenda 10
Margrete Auken

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. Jinnota, partikolarment, in-numru
inkoraġġanti ta’ Stati Membri li 
pparteċipaw fil-proġett Pilota tal-UE (18 
sal-aħħar tal-2010) u n-numru kbir ta’ 
każijiet magħluqa wara li r-rispons mill-
Istati Membri ġie vvalutat bħala aċċettabbli 
(81% tal-każijiet); jilqa’ l-adozzjoni tal-
ewwel Rapport Pilota ta' Valutazzjoni tal-
UE f’Marzu 2010, u jħeġġeġ l-adozzjoni 
ta’ rapporti ta’ valutazzjoni futuri 
f’waqthom sabiex jiġi vvalutat 
kontinwament l-impatt u l-kapaċità ta’ 
infurzar effettivi ta’ dan il-mekkaniżmu 
ġdid;

12. Jindika li n-numru ta’ Stati Membri li 
pparteċipaw fil-proġett Pilota tal-UE (18 
sal-aħħar tal-2010) u n-numru kbir ta’ 
każijiet magħluqa wara li r-rispons mill-
Istati Membri ġie vvalutat bħala aċċettabbli 
(81% tal-każijiet), jenfasizza l-importanza 
tal-kwalità ta’ dawn il-valutazzjonijiet, 
kemm f’termini ta’ informazzjoni valida u
vverifikata u f’termini tal-osservanza tal-
prinċipji ġenerali tal-liġi amministrattiva 
rikonoxxuta mill-Qorti tal-Ġustizzja;

Or. en

Emenda 11
Margrete Auken

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12a. Jilqa’ l-adozzjoni tal-ewwel Rapport 
Pilota ta’ Valutazzjoni tal-UE f’Marzu 
2010 u jħeġġeġ l-adozzjoni ta’ rapporti ta’ 
valutazzjoni futuri f’waqthom, sabiex jiġu 
vvalutati kontinwament l-impatt u l-
kapaċità ta’ infurzar effettivi ta’ dan il-
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mekkaniżmu ġdid; jieħu nota wkoll tal-
linji gwida riveduti għall-immaniġġjar 
tar-relazzjonijiet mal-kwerelanti annessi 
mar-rapport;

Or. en

Emenda 12
Margrete Auken

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12b. Jaqbel mal-enfasi tal-Kummissjoni 
fuq l-importanza tal-istat tad-dritt filwaqt 
li jfakkar li hemm tensjoni inerenti bejn 
dan il-prinċipju u d-diskrezzjoni li tgawdi 
l-Kummissjoni fir-rigward tal-impenn 
biex jiġi segwit ksur u li biex tiġi evitata 
kwalunkwe arbitrarjetà fl-użu ta’ setgħat 
diskrezzjonali jeħtieġ li jkun hemm 
konformità ġenwina mal-prinċipji 
ġenerali ta’ amministrazzjoni tajba, bħall-
imparzjalità, l-oġġettività u l-
proporzjonalità;

Or. en

Emenda 13
Margrete Auken

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13. Jenfasizza li ċ-ċittadini jibqgħu fil-
biċċa l-kbira mhux infurmati dwar
proċedimenti ta’ ksur, kif jidher min-
numru sinifikanti ta’ petizzjonijiet riċevuti 
li, mingħajr ma jaf il-petizzjonant, 

13. Jenfasizza li ċ-ċittadini jibqgħu fil-
biċċa l-kbira mhux infurmati fir-rigward 
ta’ proċedimenti ta’ ksur, kif jidher min-
numru sinifikanti ta’ petizzjonijiet riċevuti 
li, mingħajr l-għarfien tal-petizzjonant, 
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jirreferu għal ċirkostanzi diġà taħt 
investigazzjoni;

jirreferu għal ċirkostanzi diġà taħt 
investigazzjoni; jikkunsidra, b’konformità 
mal-konklużjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma 
stabbilit mill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, li l-proċeduri ta’ ksur għandhom 
jiġu inklużi fil-qafas tar-regolamenti dwar 
amministrazzjoni tajba fuq il-bażi tal-
Artikolu 298 tat-TFUE;

Or. en

Emenda 14
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

14a. Jerġa’ jtenni li l-ilmenti individwali 
taċ-ċittadini u n-negozji jibqgħu jingħarfu 
bħala l-iktar sorsi importanti għar-
rikonoxximent ta’ ksur tal-liġi tal-UE u 
sussegwentement, għall-bidu tal-
proċeduri ta’ ksur; jitlob għalhekk, biex 
jiġu introdotti atti amministrattivi iktar 
effettivi u legalment vinkolanti li 
jiddefinixxu b’mod sigur u affidabbli r-
relazzjoni proċedurali bejn il-
Kummissjoni u ċ-ċittadini jew in-negozji li 
jressqu l-ilmenti qabel, waqt u wara l-
proċeduri ta’ ksur u għalhekk, għandha 
tissaħħaħ fuq kollox il-pożizzjoni tal-
kwerelanti individwali;

Or. en


