
CM\892890MT.doc PE483.570v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.2.2012
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Suġġett: Petizzjoni 0595/2011, imressqa minn Kendra Pinder, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar l-allegat trattament ħażin tal-annimali fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li l-annimali huma trattati ħażin fir-Rumanija peress li jinqatlu 
permezz ta’ metodi krudili.  L-eżempju mogħti huwa dak tal-qtil ta’ 220 kelb f’Botoşani, fejn 
il-qtil għadu għaddej, u tal-qtil taż-żwiemel fid-delta tad-Danubju. Il-petizzjonanta tindika li l-
qtil tal-klieb sar negozju li jħalli l-qligħ, peress li għal kull annimal maqtul, qarib ta’ uffiċjal 
lokali jirċievi 100 euro. Il-petizzjonanta tirrapporta wkoll li l-korruzzjoni hija fenomenu 
stabbilit u titlob lill-Unjoni Ewropea  tissorvelja aktar mill-qrib il-fondi tal-UE allokati għal 
dan l-Istat Membru.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjonanta tindika li l-awtoritajiet Rumeni qed jiksru l-liġijiet dwar il-benesseri tal-
annimali, u tirreferi primarjament għall-qtil ta’ klieb tat-triq u żwiemel slavaġ fir-reġjun tad-
delta tad-Danubju. Għalhekk, hija titlob li l-UE għandha tieqaf milli tipprovdi fondi lir-
Rumanija, speċjalment jekk dawn l-awtoritajiet qed iwettqu ġestjoni ħażina tal-flus.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Attwalment, m’hawn l-ebda regola tal-UE dwar il-qtil tal-klieb, kif ġie indikat fit-tweġibiet 
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għall-mistoqsijiet parlamentari bħal E-06543/20111. Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-Unjoni 
mhijiex kompetenti biex tieħu azzjoni dwar il-ġestjoni tal-popolazzjoni tal-klieb, minħabba li 
m’hemm l-ebda prova prima facie li din l-attività tinterferixxi ma’ wieħed mill-għanijiet tal-
Unjoni. Id-dibattitu dwar il-qbid taż-żwiemel għall-qtil fir-reġjun tad-delta tad-Danubju 
lanqas ma jidher li qiegħed jinterferixxi mal-kompetenzi tal-UE. Il-petizzjonanta tisħaq li l-
awtoritajiet Rumeni huma korrotti b’mod evidenti u ma jmexxux tajjeb il-fondi tal-UE, iżda 
ma jipprovdix provi speċifiċi.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tagħraf li l-ġestjoni tal-popolazzjoni tal-klieb tista’ tqajjem tħassib dwar il-
benesseri tal-annimali. Madankollu, din il-kwistjoni tibqa’ taħt ir-responsabbiltà ewlenija ta’ 
kull Stat Membru. L-istess konklużjoni tapplika fir-rigward tal-qtil ta’ żwiemel imrobbija 
kważi fis-salvaġġ miġbura fir-reġjun tad-delta tad-Danubju tar-Rumanija.

Il-Kummissjoni ma tistax tinvestiga allegazzjonijiet ta’ ġestjoni ħażina tal-fondi tal-UE 
mingħajr indikazzjoni speċifika.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


