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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli: 

– sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Liġi Amministrattiva tal-UE tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali;

2. Jikkunsidra li, bl-iżvilupp tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini qegħdin dejjem 
iżjed ikunu kkonfrontati direttament bl-amministrazzjoni tal-Unjoni, mingħajr ma dejjem 
ikollhom id-drittijiet proċedurali korrispondenti li jistgħu jinfurzaw kontriha;

3. Jindika li, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, id-dritt ta’ amministrazzjoni tajba 
hu dritt fundamentali taċ-ċittadini u l-proċeduri amministrattivi nonvinkolanti, li jistgħu 
jkunu modifikati unilateralment mill-istituzzjoni kkonċernata, ma jistgħux jipproteġu d-
dritt tal-individwu għal amministrazzjoni tajba b’mod suffiċjenti;

4. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra regolament, ibbażat fuq l-Artikolu 298 TFUE, li 
jipprovdi għal standards ta’ kwalità minima u garanziji proċedurali li jkunu japplikaw 
b’mod orizzontali għall-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha; din il-liġi ġenerali 
għandha tkun limitata għall-amministrazzjoni diretta tal-UE, skont l-Artikolu 298 TFUE;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tiggarantixxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba permezz ta’ 
amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti, fejn id-dritt għal 
amministrazzjoni tajba, kif definit bl-Artikolu 41 tal-Karta għad-Drittijiet Fundamentali, 
jinftiehem bħala d-dritt ta’ kulħadd li jkollu l-affarijiet tiegħu ttrattati imparzjalment, 
b’mod ġust u fi żmien raġonevoli;

6. Jinnota li l-prinċipji ġenerali tar-regolazzjoni amministrattiva Ewropea futura jistgħu 
jinkludu l-prinċipju tal-ugwaljanza u l-prinċipji tal-imparzjalità u l-indipendenza, filwaqt 
li għandu jsir provvediment sabiex jiġu garantiti l-ġustizzja u l-aspettattivi leġittimi, il-
legalità u ċ-ċertezza legali u l-prinċipji tal-proporzjonalità u t-trasparenza; 

7. Jikkunsidra li l-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ servizz – jiġifieri, li l-amministrazzjoni 
tfittex li tiggwida u tgħin liċ-ċittadini u tevita proċeduri ineffiċjenti bla bżonn u b’hekk 
tiffranka kemm il-ħin kif ukoll l-isforzi taċ-ċittadini u l-uffiċjali – ikun ta’ benefiċċju 
kemm taċ-ċittadini u tal-amministrazzjoni f’termini ta’ servizz imtejjeb u aktar effiċjenza;

8. Jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi dispożizzjoni amministrattiva xierqa għall-proċedura 
applikabbli taħt ir-Regolament Nru 1049/2001 preżenti dwar l-aċċess tal-pubbliku għal 
dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 15 TFUE; 
similarment, għandu jkun hemm dispożizzjonijiet dwar il-proċedura applikabbli għall-
ipproċessar ta’ data personali taħt ir-Regolament Nru 45/2001 preżenti, li jistabbilixxi 
regoli marbuta mal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali 
adottata fuq il-bażi tal-Artikolu 16 TFUE;
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9.  Jikkunsidra li regoli ġenerali huma neċessarji sabiex jiggarantixxu d-drittijiet proċedurali 
– bħad-dritt li wieħed ikun infurmat u d-dritt li wieħed jiġi mismugħ – ta’ persuni naturali 
jew legali meta tittieħed deċiżjoni dwar xi suġġett li dawn jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 
parti għaliha u li timplika effetti legali fuq il-persuna jew l-entità kkonċernata, u dwar id-
dritt ta’ aċċess għall-fajls personali tal-individwu;

10. Jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi provvediment amministrattiv speċifiku għall-proċedura 
ta’ ksur ibbażata fuq l-Artikolu 258 TFUE, sabiex jipprevjeni kull possibilità ta’ abbuż ta’ 
poter u deċiżjonijiet arbitrarji; jitlob li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jiġi pprovdut 
b’informazzjoni ċara dwar l-istadji milħuqa fil-proċeduri ta’ ksur koperti minn petizzjoni 
miftuħa sabiex ikun assigurat skrutinju parlamentari tad-dritt fundamentali ta’ petizzjoni 
lill-Parlament Ewropew;

11. Jinnota li r-Regoli tal-Persunal jistabbilixxu regoli ġenerali dwar kunflitti ta’ interess fir-
rigward ta’ meta uffiċjal għandu jinforma lis-superjuri tiegħu/tagħha, eċċ, iżda dawn 
jeħtieġ li jiġu kkumplimentati minn regoli li jirregolaw il-konsegwenzi, bħar-revoka 
possibbli ta’ deċiżjonijiet meħuda bi ksur tad-drittijiet dwar il-kunflitti ta’ interess;

12. Jikkunsidra li ċ-ċittadini tal-UE għandhom jistennew livell għoli ta’ trasparenza mill-
Kummissjoni, irrispettivament minn jekk humiex qegħdin jagħmlu ilment formali jew 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ petizzjoni skont it-Trattat.


