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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifaħħar il-ħidma li saret minn SOLVIT u b'mod partikulari r-rata ta' riżoluzzjoni tal-
każijiet tiegħu, li baqgħet għolja (83%) minkejja li fl-2008 l-ammont ta' xogħol żdied 
(żieda ta' 22% b'total ta' 1 000 każ) u minkejja l-fatt li wħud miċ-ċentri SOLVIT qed 
jiffaċċjaw problemi minħabba nuqqas ta' staff;

2. Jinnota b'sodisfazzjon li l-attivitajiet tas-SOLVIT wasslu għall-iffrankar tal-ispejjeż għaċ-
ċittadini u n-negozji Ewropej li huma stmati li jammontaw għal EUR 32.6 miljun fl-2008;

3. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, parallelament mal-proċedura 
tiegħu stess, jirrreferi lill-petizzjonanti għas-SOLVIT meta jqis li tista' tinsab soluzzjoni 
aktar malajr għal każijiet individwali permezz ta' SOLVIT;

4. Ifakkar li SOLVIT mhuwiex korp tal-UE b'poteri formali li jiddeċiedi dwar il-
leġiżlazzjoni tal-UE iżda huwa netwerk ta' kooperazzjoni volontarja stabbilit bejn l-
amministrazzjonijiet nazzjonali bil-għan li jsolvi b'mod informali problemi li jaffaċċjaw 
iċ-ċittadini u n-negozji minħabba applikazzjoni ħażina tal-liġi tas-suq intern mill-
awtoritajiet pubbliċi;

5. Jinnota li r-rapport annwali tal-2008 tas-SOLVIT juri li SOLVIT jiġbed ammont kbir ta' 
każijiet li ma jaqgħux taħt dan in-netwerk; dan qed iwassal għal proċess aktar bil-mod 
tal-immaniġġjar tal-ilmenti fiċ-ċentri SOLVIT;

6. Iħeġġeġ lil SOLVIT biex jirreferi l-każijiet ta' applikazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni tal-
UE, li għalih huma wisq kumplessi biex isolvihom, mhux biss lill-Kummissjoni Ewropea 
iżda wkoll, fejn xieraq, lill-Kumitat għalll-Petizzjonijiet tal-Parlament; 

7. Ifakkar li l-petizzjonijiet huma trattati b'mod miftuħ u trasparenti f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-kumitati leġiżlattivi kompetenti, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet differenti 
fl-Istati Membri;

8. Iqis li l-proċess tal-petizzjonijiet jista' jagħti kontribut pożittiv għal tfassil aħjar tal-liġijiet; 
ifakkar mill-ġdid li, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, is-setgħa attiva u diretta 
tal-Parlament fl-iffurmar, ir-reviżjoni u t-titjib tal-Leġiżlazzjoni tal-UE se tiżdied ħafna.

9. Ifakkar li reċentement il-Parlament irċieva ilment dwar SOLVIT li jiddikjara li min 
għamel l-ilment ikkontesta informazzjoni li ġiet mogħtija u ma qabilx mar-riżultat ta' 
proċedura tas-SOLVIT; jenfasizza li dan huwa l-uniku ilment li wasal u jikkonċerna l-
perjodu kopert mir-rapport annwali tal-2008;

10. Jinnota li fis-sit elettroniku tas-SOLVIT mhemmx aċċess għall-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament; jitlob lil SOLVIT biex jinkludi tali aċċess, sabiex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jsiru konxji dwar id-dritt tagħhom li jibagħtu petizzjoni lill-Parlament bħala 
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mezz li bih jiksbu rimedji li mhumiex ġudizzjarji kif ukoll soluzzjoni permezz ta' proċess 
politiku u leġiżlattiv.


