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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:

1. Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-istat tad-dritt bħala kundizzjoni għal-leġittimità 
ta’ kwalunkwe forma ta’ governanza demokratika, u biex iċ-ċittadini jkunu garantiti bis-
sħiħ li se jgawdu d-drittijiet tagħhom kif ipprovdut bil-liġi; 

2. Jindika li ċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkomplu jużaw il-
mekkaniżmu tal-petizzjonijiet l-aktar biex jirraportaw fuq, u jilmentaw dwar, in-nuqqas 
ta’ konformità mal-liġi tal-UE mill-awtoritajiet tal-Istati Membri fuq livelli differenti; 
jenfasizza, fid-dawl ta’ dan, r-rwol kruċjali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet bħala l-ġonta 
effettiva bejn iċ-ċittadin, il-Parlament u l-Kummissjoni;

3. Jilqa’ s-sezzjoni speċifika dwar il-petizzjonijiet li tinsab fit-28 rapport annwali, kif mitlub 
mill-Parlament, li fiha l-Kummissjoni tagħti skeda ta' petizzjonijiet ġodda riċevuti; jilqa’ 
r-rapport tal-Kummissjoni li ‘petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew wasslu għal proċeduri 
ta' ksur’ f’numru ta' oqsma; jenfasizza li, fejn il-petizzjonijiet ma jikkonċernawx ksur, 
jipprovdu lill-Parlament u l-Kummissjoni b'informazzjoni eċċezzjonali dwar it-tħassib taċ-
ċittadini;

4. Jenfasizza n-numru sinifikanti ta’ petizzjonijiet riċevuti dwar kwistjonijiet relatati ma’ 
leġiżlazzjoni ambjentali, u notevolment fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet dwar l-
immaniġġjar tal-iskart; ifakkar fil-punti misħuqa mill-President waqt il-perkors tal-
konferenza tal-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni Ambjentali tal-
UE, li saret fil-15 ta’ Ġunju 2011, u li rreferiet għal nuqqas frekwenti ta' valutazzjonijiet 
tajbin tal-impatt ambjentali, nuqqas ta' kunsiderazzjoni għall-konsultazzjonijiet pubbliċi u 
diversi defiċjenzi oħra fl-operat tas-sistemi tal-immaniġġjar tal-iskart;

5. Jinnota li, għalkemm il-Kummissjoni għandha raġun tenfasizza li ‘l-obbligu tal-
applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE huwa primarjament fuq l-amministrazzjoni u l-
ġudikatura tal-Istati Membri’, iċ-ċittadini u r-residenti tal-UE jissottomettu regolarment 
petizzjonijiet li fihom jiddikjaraw li jaffaċċjaw impedimenti reali meta jippruvaw 
jaċċessaw rimedju permezz tal-qrati u l-amministrazzjonijiet nazzjonali; jenfasizza, għal 
dik ir-raġuni, li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ukoll obbligu primarju li jinvestigaw 
l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-kamp ta’ applikazzjoni ta' mekkaniżmi ta' infurzar u 
soluzzjoni tat-tilwim;

6. Jilqa, f’dan ir-rigward, il-konklużjoni tal-Kummissjoni li strumenti għas-soluzzjoni tal-
problemi għandhom bżonn jiġu msaħħa; barra minn hekk, huwa tal-opinjoni, li l-
Kummissjoni għandha twieġeb fil-pożittiv il-mistoqsija ta’ ‘jekk aktar mekkaniżmi 
għandhomx jiġu miżjuda mas-sistema attwali ta' rimedji tal-UE sabiex jissaħħaħ l-infurzar 
tal-liġi tal-UE;’

7. Jindika li ħafna petizzjonijiet jirreferu għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u jinvokaw 
il-valuri tat-Trattati tal-UE, li jservu ta’ xhieda ta’ nuqqas ta’ konnessjoni potenzjalment 
sinifikanti bejn il-valuri skont il-liġi primarja tal-UE u dawk osservati mill-Istati Membri;
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8. Jenfasizza li meta ċ-ċittadini jissottomettu petizzjoni lill-Parlament Ewropew, jistennew li 
jkunu protetti bid-dispożizzjonijiet tal-Karta, indipendentement minn f’liema Stat Membru 
joqogħdu u jekk hix qed tiġi implimentata l-liġi tal-UE jew le; jibqa’ kkonċernat, f’dan ir-
rigward, li ċ-ċittadini jħossuhom mqarrqa dwar il-kamp ta’ applikazzjoni attwali tal-
applikazzjoni tal-Karta; Għalhekk, jikkunsidra li huwa essenzjali li jiġi spjegat sew il-
prinċipju sussidjarju u li jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni tal-applikazzjoni tal-Karta 
mill-perspettiva tal-Parlament;

9. Barra minn hekk, jenfasizza, li bl-istess mod iċ-ċittadini jħossuhom imqarrqa dwar l-
applikabbiltà tal-liġi komunitarja f’każijiet ta’ traspożizzjoni tardiva; jindika r-realtà ta’ 
dwejjaq li ċ-ċittadini li ma jistgħux jagħmlu użu minn liġi komunitarja applikabbli 
minħabba li għada ma ġietx trasposta mill-Istat Membru inkwistjoni jsibu ruħhom 
mingħajr rikors għall-mekkaniżmu ta’ rimedju;

10. Jappoġġja l-fehma tas-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew li, fir-rigward tal-
ammissibilità tal-petizzjonijiet, l-oqsma ta’ attività tal-Unjoni Ewropea huma usa’ mill-
kompetenzi tagħha; jenfasizza li dan il-kunċett għandu jservi bħala bażi għal kif il-
petizzjonijiet jiġu ttrattati mill-Parlament u l-Kummissjoni;

11. Jilqa’ l-enfasi li tingħata lill-ġestjoni effiċjenti ta’ każi ta’ ksur permezz tal-iżvilupp u l-
valutazzjoni ta' għodda ġodda, bħalma huma l-EU Pilot u CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol), it-tisħiħ ta' miżuri preventivi u l-possibbiltà li jintalbu, fi stadju 
aktar kmieni, sanzjonijet finanzjarji kontra Stati Membri f’każi ta’ traspożizzjoni tardiva 
tad-direttivi;

12. Jinnota, partikolarment, in-numru inkoraġġanti ta’ Stati Membri li pparteċipaw fil-proġett 
Pilota tal-UE (18 sal-aħħar tal-2010) u n-numru kbir ta’ każijiet magħluqa wara li r-
rispons mill-Istati Membri ġie vvalutat bħala aċċettabbli (81% tal-każijiet); jilqa’ l-
adozzjoni tal-ewwel Rapport Pilota ta' Valutazzjoni tal-UE f’Marzu 2010, u jħeġġeġ l-
adozzjoni ta’ rapporti ta’ valutazzjoni futuri f’waqthom sabiex jiġi vvalutat kontinwament 
l-impatt u l-kapaċità ta’ infurzar effettivi ta’ dan il-mekkaniżmu ġdid;

13. Jenfasizza li ċ-ċittadini jibqgħu fil-biċċa l-kbira mhux infurmati dwar proċedimenti ta’ 
ksur, kif jidher min-numru sinifikanti ta’ petizzjonijiet riċevuti li, mingħajr ma jaf il-
petizzjonant, jirreferu għal ċirkostanzi diġà taħt investigazzjoni;

14. Jindika, barra minn hekk, li l-petizzjonanti xi kultant ipprotestaw li proċeduri ta' ksur 
finalment ma jindirizzawx il-kwistjonijiet speċifiċi mqajma fil-petizzjonijiet rispettivi 
tagħhom;

15. Jinnota ċ-ċifra inkoraġġanti ta’ 88% tal-każijiet ta’ ksur magħluqa fl-2010 ‘ma ntbagħtux 
lill-Qorti tal-Ġustizzja minħabba li l-Istati Membri rregolaw il-kwistjonijiet legali mqajma 
mill-Kummissjoni qabel ma kien meħtieġ li jinbeda l-istadju li jmiss fil-proċedimenti ta’ 
ksur’; huwa tal-opinjoni, madanakollu, li huwa essenzjali li jitkompla l-monitoraġġ bir-
reqqa tal-azzjonijiet tal-Istati Membri, minħabba li ċerti petizzjonijiet jirreferu għal 
problemi li jippersistu anke wara li kwistjoni tkun ingħalqet (ara, pereżempju, il-
petizzjonijiet 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 u 0947/2011);

16. Huwa tal-opinjoni li l-impożizzjoni ta’ korrezzjoni finanzjarja hija għodda ewlenija ta’ 
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infurzar disponibbli għall-Kummissjoni fejn huma involuti fondi tal-UE f'oqsma speċifiċi; 
jinnota, madanakollu, li ċ-ċittadini bl-istess mod mhumiex infurmati dwar azzjonijiet li 
jistgħu jittieħdu, jew li setgħu ttieħdu, f'dan ir-rigward, kif jidher mill-petizzjonijiet 
numerużi li jindikaw proġetti li huma kkofinanzjati mill-UE;

17. Jilqa’ l-isforzi tal-Kummissjoni biex issaħħaħ il-miżuri preventivi; japprova, 
partikolarment, inizjattivi li jżidu l-kuxjenza li jiffokaw fuq l-involviment taċ-ċittadini fl-
applikazzjoni tal-liġi tal-UE, u jinnota li inizjattivi bħal dawn jikkontribwixxu bil-kbir 
għall-għoti tas-setgħa lill-petizzjonanti u għall-effiċjenza u l-effettività tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet;

18. Japprova l-approċċ ta’ Regolamentazzjoni Intelliġenti tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-
integrazzjoni tal-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE fiċ-ċiklu ta' politika usa', li l-
Kumitat jara bħala miżura preventiva ewlenija; jindika, f'dan ir-rigward, li l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet huwa partikolarment adattat sew biex jikkontribwixxi għal dawn l-
isforzi fi sħubija mal-Kummissjoni;

19. Jenfasizza, b’mod ġenerali, li għandhom isiru sforzi addizzjonali biex tiżdied it-
trasparenza u r-reċiproċità fil-komunikazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kummissjoni; 
jinnota, pereżempju, li aċċess akbar għall-informazzjoni dwar ilmenti, fajls dwar ksur u 
mekkaniżmi oħra ta' infurzar jistgħu jiġu pprovduti mingħajr ma jiġi pperikolat l-għan tal-
investigazzjonijiet, u li interess pubbliku prevalenti jista’ jiġġustifika sew l-aċċess għal din 
l-informazzjoni, partikolarment f’każijiet fejn is-saħħa tal-bniedem u l-ħsara irriversibbli 
lill-ambjent jistgħu jkunu fir-riskju;

20. Iħeġġeġ, f’dan ir-rigward, progress sostantiv u tanġibbli lejn implimentazzjoni sħiħa tal-
Ftehim ta’ Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni, biex jiġi żgurat it-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet relatati mal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni;


