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Fost il-kompiti u r-responsabbiltajiet ewlenin tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, wieħed isib l-
investigazzjoni ta' kwistjonijiet imqajma miċ-ċittadini Ewropej, li jiġbdu l-attenzjoni għal xi 
ksur allegat tal-liġi tal-UE. Fil-prattika aktar minn nofs l-attività tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tikkonċerna kwistjonijiet marbuta mal-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju u dan 
jista' jwassal mhux biss għal dibattiti kbar fil-Kumitat iżda wkoll għal żjarat investigattivi fil-
pajjiżi jew reġjuni konċernati. 

Meta liġi tal-UE ma tiġix applikata b'mod korrett jew b'mod koerenti mill-Istati Membri, il-
kredibilità tal-UE tbati, u l-għanijiet u l-intenzjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej ma jibqgħux 
ċari għaċ-ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni weħidha hija responsabbli, skont it-termini tat-
trattati wieħed wara l-ieħor, għat-tnedija ta' proċedura ta' ksur kontra l-Istati Membri li 
jittrasponu jew japplikaw il-liġi tal-UE b'mod żbaljat, proċedura li hija maħsuba biss biex jiġi 
żgurat li l-Istati Membri jinġiebu f'konformità mal-liġi tal-UE; m'hemm l-ebda rikors 
individwali previst għaċ-ċittadini. Barra minn hekk, Il-Kummissjoni m'għandha ebda obbligu 
li tniedi proċeduri bħal dawn; dan tagħmlu fid-diskrezzjoni tagħha. 

Din is-sitwazzjoni ilha tiġi kkritikata mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet u kulma tmur saret 
anqas addattata għal-livell attwali ta' żvilupp tal-UE. Il-Kumitat kien ukoll kritiku dwar in-
nuqqas ta' rimedji xierqa għall-individwi jew il-komunitajiet li jkunu batew minħabba n-
nuqqas ta' applikazzjoni tal-liġi tal-UE u li għandhom mnejn ikunu vittmi fit-tul, u jħossu l-
impatt sa sew wara li l-proċeduri ta' ksur ikunu ġew konklużi. Il-qrati nazzjonali, f'dan il-
kuntest, ma tantx dehru li riedu jirrikonoxxu d-drittijiet taċ-ċittadini f'ċirkustanzi bħal dawn.

Madankollu, fir-Rapport Annwali ppreżentat mill-Kummissjoni, kien hemm kliem biss dwar 
il-kontribut tal-proċess tal-petizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-liġi tal-UE tkun applikata kif 
jixraq, filwaqt li l-proċedura ta' lmenti tal-Kummissjoni – li mhijiex rikonoxxuta uffiċjalment 
mit-Trattat, hija promossa, mhux b'sorpriża, bħala l-bażi ġenerali li fuqha jibda jiġi investigat 
il-ksur. Ir-rwol tal-proċess tal-petizzjonijiet, għalkemm rikonoxxut b'mod sporadiku, huwa 
ttrattat b'mod xejn konsistenti minħabba l-approċċi kontrastanti adottati mid-dipartimenti 
differenti tal-Kummissjoni. Dan huwa sorprendenti u inkwetanti minkejja l-parteċipazzjoni 
tas-servizzi tal-Kummissjoni responsabbli f'kull laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. L-
eżempji li ġejjin huma elokwenti:

Is-Suq Intern: Ir-referenza għad-diskussjoni dwar l-affari 'Equitable Life'1 ma ssemmix ir-
rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kollass tal-'Equitable Life' –
li nħoloq bħala riżultat tal-petizzjonijiet li waslu u li kien jinkludi fost il-membri tiegħu l-
President u r-Rapporteur, li kienu żewġ membri anzjani tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Ir-
rapport jgħid biss, "Naturalment, petizzjonijiet li jikxfu ksur tal-liġi tal-UE jkollhom l-fatti 
tagħhom "konvertiti fi ksur"2. Madankollu, fir-rigward tal-ksur tar-regoli tal-Akkwist 
Pubbliku, tingħata informazzjoni aktar dettaljata dwar is-sehem tal-petizzjonijiet fil-proċeduri 
tal-Kummissjoni li għadhom għaddejjin dwar il-ksur kontra r-reġjun ta' Valencia.3 Iżda fl-
istess ħin m'hemm l-ebda tentattiv biex tingħata informazzjoni dwar is-sustanza tal-każ.

L-Ambjent: Fir-rigward tal-kaċċa illegali tal-għasafar, il-Kummissjoni "ddeċidiet li ttella' lil 

                                               
1 SEC(2009) 1684/2 p.218
2 ibidem p. 234
3 ibidem p. 247
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Malta quddiem il-qorti rigward il-prattiki tagħha tal-kaċċa fir-rebbiegħa".1 Għal darb'oħra ma 
jissemmewx il-petizzjonijiet dwar dan is-suġġett u lanqas ma tissemma l-missjoni 
investigattiva tal-Kumitat u r-Riżoluzzjoni sussegwenti P6_TA(2007)0074 tal-Parlament 
Ewropew. L-istess jgħodd għall-proċeduri tal-Kummissjoni kontra l-Polonja dwar il-Wied 
Rospuda (ksur tad-Direttiva Natura 2000)2 u kontra Spanja dwar it-triq urbana M-30 li ddur 
ma' Madrid u l-każ kontra l-Irlanda3 fejn inkisret id-Direttiva dwar l-Impatt Ambjentali. Dawn 
huma nuqqasijiet serji u juru li dan ir-rapport ikopri biss b'mod parzjali, u biss bħala statistika, 
il-kwistjonijiet li kienu jew għadhom ta' tħassib kbir għaċ-ċittadini Ewropej.

Il-Ġustizzja u l-Intern: F'dan il-kapitolu hemm xi forma ta' rikonoxximent għas-sehem tal-
petizzjonijiet; b'mod partikolari, kwistjonijiet dwar il-ġestjoni transkonfinali u l-moviment 
liberu tal-persuni (id-Direttiva 2004/38/KE) qanqlu bosta petizzjonijiet li wasslu għal rapport 
mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva.4 Madankollu, fir-referenza għar-
Regolament Brussell II, li jiżgura li t-tfal jistgħu jżommu kuntatt regolari maż-żewġ ġenituri 
wara separazzjoni, ma jissemmewx il-bosta petizzjonijiet li waslu rigward il-Jugendamt u d-
Dokument ta' Ħidma mressaq mill-Kumitat dwar dan.5 Barra minn hekk, it-test jirreferi għal 
"...madwar 12-il petizzjoni" għall-applikazzjoni kemm tar-Regolament Brussell IIa kif ukoll 
tar-Regolament Brussell I. Dan la huwa preċiż u lanqas utli u juri n-nuqqas ta' konsiderazzjoni 
mogħtija lill-fehmiet taċ-ċittadini kif espressi permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet.

L-Affarijiet Soċjali: Fl-24 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni ħabbret li kienet se tieħu azzjoni 
kontra r-Renju Unit biex tiggarantixxi l-benefiċċji soċjali għal persuni Britanniċi barra minn 
pajjiżhom. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu bosta petizzjonijiet dwar dan is-suġġett u 
jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tieħu azzjoni. Dan huwa eżempju tipiku meta kien ikun  
apprezzat li l-Kumitat jiġi infurmat.

Il-Kumitat, b'dawn ir-rimarki, mhuwiex jissuġġerixxi li r-rapport tal-Kummissjoni għandu 
b'xi mod jagħti aktar rikonoxximent milli jixraq lill-proċess tal-petizzjonijiet għaliex huwa 
normali li f'rapport imħejji mill-Kummissjoni din għandha aktar tiffoka fuq l-attivitajiet 
tagħha stess milli fuq dawk ta' istituzzjoni oħra. Madankollu, meta wieħed jara l-kontribut u l-
involviment tas-servizzi tal-Kummissjoni fil-ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, huwa 
raġonevoli li l-anqas li wieħed jistenna jkun li l-kummenti dwar il-petizzjonijiet ikunu eżatti. 
Ta' min ifakkar lill-Kummissjoni fis-sehem tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet bħala faċilitatur 
biex seta' jsir kuntatt dirett mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, kif jixhed il-każ reċenti dwar il-
kwistjoni tal-ġestjoni tal-iskart fir-reġjun ta' Campania, fl-Italja, fejn is-servizzi seta' jkollhom 
skambju dirett u miftuħ mal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fil-laqgħat tal-Kumitat.

Portals fl-Internet 
Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet kemm-il darba stieden lill-Kummissjoni "tindika d-diversi 
mekkaniżmi ta' lmenti disponibbli għaċ-ċittadini, permezz ta' portal komuni tal-UE jew 
permezz tal-ħolqien ta' one-stop-shop onlajn għall-għajnuna taċ-ċittadini"6, fosthom fl-aħħar 
opinjoni tiegħu għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali fil-25 Rapport Annwali dwar il-
                                               
1 ibidem p. 140
2 ibidem p. 144
3 ibidem p. 153
4 COM(2009)313
5 PE418.136
6 (2008/2337(INI))
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monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja.

Fit-tweġiba tagħha, il-Kummissjoni semmiet avviż ta' Mejju 2008 dwar "pjan ta' azzjoni għas-
simplifikazzjoni ta' firxa ta' disa' servizzi eżistenti ta' assistenza pubblika li jistgħu jipprovdu 
informazzjoni bażika dwar id-drittijiet tal-UE, pariri individwali dwar kwistjonijiet aktar 
speċifiċi u għajnuna informali għas-soluzzjoni ta' problemi. Se jkun hemm ukoll rabta ma' 
mekkaniżmi ta' lmenti formali fil-każijiet fejn dan ikun aktar xieraq jew fejn ikunu fallew 
metodi informali u rapidi. Ir-riżultati tal-pjan ta' azzjoni huma mistennija kmieni fl-2010." 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jifhem li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq dan il-proġett bl-
isem "Id-Drittijiet Tiegħek fl-UE". Il-Kumitat kien japprezza li jkun infurmat dwar din il-
ħidma li għadha għaddejja u forsi wkoll li ntalab jagħti kontribut kostruttiv. 

Trasparenza u aċċess għal dokumenti
Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet talab ukoll regolarment u ripetutament lill-Kummissjoni "... li 
jingħata informazzjoni regolari u ċara dwar f'liema fażi waslu l-proċeduri ta' ksur koperti 
wkoll minn petizzjoni miftuħa, jew fin-nuqqas ta' dan, li l-kumitat ikollu aċċess għall-bażi 
tad-data rilevanti tal-Kummissjoni fuq l-istess livell tal-Kunsill".1 Sikwit talab ukoll 
dokumenti li ġew miċħuda mis-servizzi għal raġunijiet li huma bi ksur tal-kooperazzjoni leali 
li hija mistennija bejn l-istituzzjonijiet.

Il-Kummissjoni tirrispondi biss li l-"informazzjoni dwar il-fażijiet milħuqa fil-proċeduri ta' 
ksur hija ppubblikata regolarment fil-websajt Europa. Din hija l-bażi tad-data li l-
Kummissjoni tagħmel disponibbli għall-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-UE jew għall-pubbliku 
ġenerali." Il-Kumitat jikkunsidra li din it-tweġiba mhijiex sodisfaċenti u jistqarr dan fir-
Rapport Annwali tiegħu: "Meta wieħed iqis in-numru ta’ każijiet u l-fatt li hu diffiċli li jiġi 
previst ir-ritmu tal-progress ta’ fajl partikulari u l-fatt li ma hemm l-ebda għodda ta’ tiftix li 
tippermetti li jinstab ksur speċifiku, il-monitoraġġ ta’ kull xahar ta’ din id-data jfisser ħela bla 
bżonn ta’ ħin u ta' riżorsi umani. Għalhekk, għandhom jittieħdu passi oħrajn biex il-
Kummissjoni tindika awtomatikament lill-Kumitat kull progress fil-ksur rilevanti għall-
petizzjonijiet."2 Għalhekk qiegħda tittenna t-talba lill-Kummissjoni biex tipprovdi 
informazzjoni dwar il-progress ta' każijiet ta' ksur relatati mal-petizzjoni miftuħa u din it-talba 
hija msaħħa mill-paragrafu 3(e), punt 5, tal-abbozz ta' Ftehim Qafas bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni.3

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jappoġġa l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-
ħtieġa ta' "kodiċi ta' proċedura" fil-forma ta' Regolament tal-Unjoni li jistabbilixxi l-aspetti 
varji tal-proċedura ta' ksur, inklużi n-notifiki, il-limiti ta' żmien, id-dritt li wieħed jinstema', u 
l-aċċess għall-fajls.

EU Pilot
Fil-25 Rapport Annwali tagħha dwar l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja, il-Kummissjoni 
ħabbret it-tnedija ta' strument ġdid "EU Pilot biex iwieġeb malajr u aħjar mistoqsijiet u 
                                               
1 ibidem
2 A7-0186/2010, p. 21
3 "il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament informazzjoni fil-qosor dwar il-proċeduri 
kollha ta' ksur ibbażati fuq l-ittra ta' tqegħid fil-mora, inkluż, jekk il-Parlament jitlob li jsir hekk, fuq bażi każ 
b'każ u li tirrispetta r-regoli tal-kunfidenzjalità, dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw il-proċedura ta' ksur."
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soluzzjonijiet għall-problemi li jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-liġijiet tal-UE li jeħtieġu 
konferma dwar il-pożizzjoni fattwali jew legali fi Stat Membru." Il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jieħu nota tar-"Rapport ta' Evalwazzjoni dwar l-EU Pilot".1 Huwa jilqa' l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li "tikkoreġi l-ksur tal-liġi tal-UE f'fażi bikrija kull fejn ikun 
possibbli mingħajr il-ħtieġa għal rikors għal proċedimenti ta' ksur"2 bħala ġeneralment 
pożittiva, sakemm id-dritt leġittimu taċ-ċittadini, tal-komunità tan-negozju u tas-soċjetà ċivili 
li jkollhom il-każ tagħhom mismugħ minn istanza newtrali ma jiġix imfixkel billi l-Istati 
Membri jintalbu jwieġbu l-ilmenti fl-ewwel istanza. Huwa wkoll ttamat li tfittxija għal 
soluzzjoni mgħaġġla għal każijiet ta' ksur ma tipprekludix valutazzjoni dettaljata u oġġettiva 
ta' kull każ individwali. 

Il-Kumitat jesprimi tħassib dwar il-konfużjoni persistenti rigward it-trattament tal-ilmenti u t-
talbiet min-naħa tal-Kummissjoni. Fl-ittra tagħha lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
b'informazzjoni addizzjonali dwar l-evalwazzjoni tal-proġett EU Pilot3, il-Kummissjoni 
tirreferi għal total ta' 876 fajl li kienu sottomessi lill-EU Pilot, li minnhom 664 (76%) 
jirrappreżentaw l-ilmenti u t-talbiet mill-15-il Stat Membru li qegħdin jipparteċipaw. Aktar 
tard fl-istess ittra hija tgħid li, bħala medja, ftit aktar minn 25% tal-volum ta' talbiet ġodda u 
lmenti jiġu pproċessati permezz tal-EU Pilot. Meta wieħed iqis li l-15-il Stat Membru li 
qegħdin jipparteċipaw fl-EU Pilot jammontaw għal madwar 65% tal-popolazzjoni tal-UE, 
jidher li hemm diskrepanza li mhix spjegata. Barra minn hekk, l-istess ittra tirreferi għal 1741 
fajl gdid b'talbiet u lmenti mill-istess 15-il Stat Membru li ġew irreġistrati f'bażi tad-data 
ġdida msejħa CHAP (Case Handling/Accueil Plaignants) fil-perjodu bejn Ottubru 2009 u 
April 2010. Il-Kumitat jistieden lill-Kummissjoni tiċċara f'termini aċċessibbli għaċ-ċittadini 
kif talbiet u lmenti huma rreġistrati u trattati f'ċirkuwiti differenti u fuq liema kriterju. Barra 
minn hekk, jixtieq ukoll ikun infurmat dwar kemm minn dawn għandhom x'jaqsmu mal-
petizzjonijiet.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jinnota b'interess it-tendenza li l-ambjent ikun is-suġġett 
ewlieni ta' mistoqsijiet, ilmenti u petizzjonijiet. Il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni 
jikkonfermaw it-tħassib miġjub għall-attenzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, b'mod 
partikolari dak relatat mad-Direttiva dwar il-Ħabitats4, id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart5, id-
Direttiva dwar il-Landfills6 u d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali7. Il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkun proattiva biex tiżgura konformità 
ma' dawn id-Direttivi, li fuqhom hemm ħafna petizzjonijiet miftuħa. 

Ir-rapport tal-Kummissjoni jenfasizza s-sitwazzjoni fil-Campania marbuta mal-kriżi tal-iskart, 
li kienet is-suġġett ta' missjoni investigattiva mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, segwita minn 
rapport. Il-Kumitat irid sempliċement jinnota li l-Kummissjoni għandha tagħmel aktar 
espliċiti l-lezzjonijiet li tgħallmet mit-tagħrif u l-għarfien tagħha tal-problemi bl-applikazzjoni 
tad-Direttivi dwar l-Iskart f'ħafna Stati Membri billi din tidher li hija kwistjoni rikorrenti li 
jistħoqqilha tingħata aktar prijorità mill-Kummissjoni u l-Istati Membri.

                                               
1 COM(2010)70 finali
2 ibidem, p. 1
3 Ares(2010)291478
4 92/43/KEE
5 2008/98/KE
6 1999/31/KE
7 2003/35/KE
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