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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li fis-sommarju tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt 
Komunitarju, hemm aktar enfasi fuq it-traspożizzjoni milli fuq l-applikazzjoni vera u 
proprja. Jitlob lill-Kummissjoni tagħraf kif jixraq ir-rwol tal-petizzjonijiet fil-monitoraġġ 
tal-applikazzjoni vera u proprja tad-Dritt Komunitarju; il-petizzjonijiet ta’ sikwit huma l-
ewwel indikaturi li, lilhinn mit-traspożizzjoni, l-Istati Membri jkunu għadhom lura fl-
implimentazzjoni tal-provvedimenti ta' natura legali;

2. Jilqa' l-istruttura li għadha kif inħolqot li tippermetti liċ-ċittadini li jkunu qed ifittxu l-
pariri jew l-għajnuna jew kif jagħmlu lment li jinqdew f’post wieħed, mingħajr ħafna ġiri, 
jiġifieri permezz tal-“Your EU Rights”. Biż-żieda mal-lista ta’ strumenti disponibbli 
għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadin, tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini (Art. 11(4) TUE) li ngħatat 
ħafna pubbliċità, seħħet żieda esponezjali tal-ħtieġa għall-ispjegazzjoni u l-għoti ta’ 
gwida. Il-Parlament Ewropew jixtieq ikun imdaħħal fl-iżvilupp ta' dan il-portal ħalli tkun 
żgurata l-koerenza mal-pjanijiet tiegħu għal għoti aħjar ta' gwida liċ-ċittadini;

3. Huwa tal-fehma li ċ-ċittadini tal-UE għandhom jistennew l-istess livell ta’ trasparenza 
mill-Kummissjoni kemm jekk qed jilmentaw formalment kemm jekk qed jeżerċitaw 
jeddhom li jagħmlu petizzjoni skont it-termini tat-Trattat; jitlob, għaldaqstant, li l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tiegħu jingħatalu tagħrif ċar dwar l-istadji li ntlaħqu fil-proċeduri għal 
vjolazzjoni li huma koperti wkoll b'petizzjoni miftuħa. Jitlob lill-Kummissjoni, inoltre, li 
tikkjarifika ċ-ċirkwiti għat-trattament tat-talbiet għal tagħrif u tal-ilmenti min-naħa tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-pubbliku inġenerali;

4. Jappoġġja b’approvazzjoni l-provvedimenti li għandha fi ħsiebha l-Kummissjoni għall-
2009 u oltre għalbiex tiżgura l-ottemperanza da parti tal-Istati Membri mal-leġiżlazzjoni 
dwar l-iskart, b’mod partikolari, u jitlob li jkun assoċjat fil-proċess f’dawk il-każijiet fejn 
il-petizzjonijiet għadhom pendenti, partikolarment dawk ġejjin mill-Campania.


