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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Jisħaq li d-dritt tat-tressiq ta' petizzjoni lill-Parlament Ewropew huwa wieħed mill-pilastri 
fundamentali taċ-ċittadinanza Ewropea, li jipprovdi l-għodda biex tiżdied il-
parteċipazzjoni pubblika fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea u 
jenfasizza, fid-dawl ta’ dan, ir-rwol kruċjali li għandu l-Kumitat għall-Petizzjonijiet bħala 
l-istadju effettiv ta' bejn iċ-ċittadin, il-Parlament u l-Kummissjoni;

2. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tagħraf ir-rwol tal-petizzjonijiet fil-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u jirrimarka li l-petizzjonijiet huma fost l-
ewwel indikaturi ta’ problemi relatati ma' implimentazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni tal-
UE;

3. Itenni t-talbiet preċedenti tiegħu li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jingħatalu tagħrif ċar dwar 
l-istadji li jkunu ntlaħqu fil-proċeduri ta’ ksur li wkoll huma koperti minn petizzjonijiet 
miftuħa.

4. Jenfasizza l-għadd sinifikanti ta’ petizzjonijiet li waslu dwar kwistjonijiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-kriżi ekonomika u mal-kriżi soċjali u mal-miżuri ta’ awsterità, li qed 
jipperikolaw li jdgħajfu d-drittijiet soċjali taċ-ċittadini u jfakkar li l-Ewropa jeħtiġilha 
tqiegħed liċ-ċittadini l-ewwel u taħdem għall-benesseri tiegħu;

5. Iqis li, fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika attwali, il-leġiżlazzjoni tal-UE teħtieġ li tkun 
aktar effettiva u effiċjenti, billi ġġib il-benefiċċji bi spejjeż minimi u tagħti attenzjoni 
sħiħa lill-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

6. Jenfasizza li minħabba l-ġestjoni ħażina ta’ settur pubbliku, il-piż fuq iċ-ċittadini qed 
jiżdied b’mod kostanti; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jitfgħu 
aktar sforzi f’din l-isfera bil-għan li jtejbu l-ġestjoni ta’ dan is-settur u jnaqqsu l-ispejjez;

7. Jenfasizza li ċ-ċittadini, in-negozji u partijiet oħra interessati jistennew qafas regolatorju 
sempliċi u prevedibbli; jindika li regolamentazzjoni eċċessiva tħarbat il-kompetittività u 
żżom l-ekonomija lura milli tikber; jiġbed l-attenzjoni, għalhekk, lejn il-ħtieġa li jitnaqqsu 
l-burokrazija u l-piżijiet amministrattivi u jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-biċċiet 
tal-leġiżlazzjoni fejn l-ispejjeż regolatorji jistgħu jitnaqqsu;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jevitaw ir-rekwiżiti u l-piżijiet amministrattivi bla bżonn għall-
intrapriżi; L-Istati Membri għalhekk għandhom jidentifikaw b’mod ċar id-
dispożizzjonijiet mandatarji tad-dritt tal-UE u miżuri għall-implimentazzjoni tagħhom 
proposti mill-parlamenti fuq il-livell nazzjonali, flimkien ma’ kjarifiki rigward l-
istabbiliment ta' dispożizzjonijiet addizzjonali (mhux dawk indikati fid-dritt tal-UE);

9. Iqis li l-Istati Membri filwaqt li jkunu qed jittrasponu d-dritt tal-UE għas-sistema 
nazzjonali għandhom jew b’mod kwantitattiv jittrasponu b'mod preċiż id-dispożizzjonijiet 
tad-direttiva jew jispjegaw għaliex iqisu li huwa meħtieġ li jespandu d-dispożizzjonijiet 
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trasferibbli aktar milli hu mitlub mir-rekwiżiti minimi determinati tad-dritt tal-UE;

10. Jirrimarka li waħda mill-problemi prinċipali li jiffaċċjaw l-Istati Membri huma r-rekwiżiti 
ġuridiċi formali fl-istadji tal-abbozzar, il-leġiżlazzjoni, l-ippjanar jew l-adozzjoni ta’ atti 
leġiżlattivi; Jirrimarka li waħda mill-problemi prinċipali li jiffaċċjaw l-Istati Membri 
huma r-rekwiżiti ġuridiċi formali fl-istadji tal-abbozzar, il-leġiżlazzjoni, l-ippjanar jew l-
adozzjoni ta’ atti leġiżlattivi; barra minn hekk, jinqalgħu problemi wkoll min-nuqqas ta’ 
koordinament jew kooperazzjoni bejn id-dipartimenti tal-istituzzjonijiet amministrattivi, 
responsabbli għat-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-direttivi;

11.Jitlob li ssir valutazzjoni ddettaljata tal-benefiċċji u l-kosti li fil-fatt jeżistu tal-mekkaniżmi 
tal-ilmenti (EU Pilot, Solvit, eċċ.);

12.Jenfasizza li stadju sperimentali inizjali tal-EU Pilot diġà għadda, issa huwa metodu ta' 
ħidma li ġie ppruvat sew, li jippermetti lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri involuti fil-
proġett, u liċ-ċittadini jiksbu r-riżultati meħtieġa; jinnota li n-nuqqas ta’ involviment fil-
EU Pilot min-naħa tal-ilmentaturi u n-nuqqas ta’ aċċess pubbliku għad-dokumenti fi ħdan 
l-EU Pilot huma meqjusa bħala problema prinċipali ta’ din il-għodda, għal dawn ir-
raġunijiet għandhom jiġu adottati regoli ċari dwar il-parteċipazzjoni tal-ilmentaturi 
permezz ta' miżuri ġuridikament vinkolanti;

13. Iħeġġeġ li jittejjbu l-kooperazzjoni u l-effiċjenza tal-proġett tal-EU Pilot, l-ewwel nett, 
biex ikun hemm konformità aktar stretta mat-termini tentattivi miftiehma u biex tittejjeb 
il-kwalità tal-mistoqsijiet tal-Kummissjoni u tar-risposti tal-Istati Membri;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tgħin lill-istituzzjonijiet nazzjonali kompetittivi biex jiżguraw 
traspożizzjoni u applikazzjoni xierqa tar-regoli tal-UE u biex jiddeterminaw il-fatturi ta’ 
riskju prinċipali għall-implimentazzjoni f’waqtha u xierqa ta’ biċċiet ta’ leġiżlazzjoni 
ġodda ( jew parzjalment emendati), kif ukoll tirrakkomanda x’fatturi tat-tnaqqis tar-riskji 
għandhom jiġu previsti fil-pjanijiet ta’ implimentazzjoni; iħeġġiġha wkoll tagħti aktar 
attenzjoni lill-iżvilupp tal-komunikazzjoni ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali bilaterali u 
l-Kummissjoni kif ukoll lil suriet oħra ta’ appoġġ lill-Istati Membri;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aċċess pubbliku għal informazzjoni dwar każijiet ta’ 
ksur permezz ta’ bażi ta’ dejta li tkun faċli biex wieħed jużaha, li tkun tipprovdi tagħrif 
komprensiv dwar ksur relatat ma’ atti leġiżlattivi tal-UE speċifiċi jew ma' xi Stat Membru;

16. Iqis li l-Kummissjoni għandha tipproponi Regolament li jirregola r-regoli tal-proċeduri ta’ 
qabel il-ksur u tal-proċeduri ta’ ksur. L-iżvilupp ta’ dawn ir-regoli għandu jgħaddi minn 
proċess ta' konsultazzjoni qabel il-proċedura leġiżlattiva tat-teħid ta' deċiżjonijiet;

17. Jitfa’ l-attenzjoni tiegħu fuq għadd li kostantement qed jonqos ta' każijiet ta' ksur li ma 
tlestewx; huwa apprezzat li l-Istati Membri jitfgħu ħafna sforzi biex jeliminaw il-ksur 
mingħajr proċess ġudizzjali.


