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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 li d-‘dritt tal-petizzjoni lill-Parlament Ewropew’ huwa sempliċement mezz 
kosmetiku maħsub biex jagħti apparenza falza ta’ leġittimità demokratika lill-kunċett ta’ 
‘Ċittadinanza Ewropea’ u b’hekk lill-istituzzjonijiet tal-UE li essenzjalment mhumiex 
demokratiċi u mhumiex obbligati jagħtu rendikont, u f'dan il-kuntest jasserixxi li l-
kampanji ta' informazzjoni mwettqa fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE dwar l-isfera 
tal-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea huma propaganda mhix ġustifikata għal veduta tal-
proġett Ewropew li kulma jmur aktar qed titlef il-popolarità;

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

3. Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-livell attwali tal-petizzjonijiet jirrifletti ħażin 
kemm fuq il-leġiżlazzjoni tal-UE u kemm fuq l-implimentazzjoni tagħha;

4. Iqis li, fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika attwali u l-ispejjeż massivi tar-regolament tal-
UE, hemm ħtieġa urġenti li jkun hemm żbir drammatiku tal-acquis communautaire, 
speċjalment fil-qasam tal-impjiegi;

5. Jenfasizza li ċ-ċittadini, in-negozji u partijiet oħra interessati jistennew qafas regolatorju 
prevedibbli u regolatorju; 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;

6. Jinnota li l-Istati Membri kienu obbligati jittrasponu 131 direttiva fl-2011; jirrimarka li l-
amministrazzjonijiet nazzjonali, li diġà jinsabu stressjati, kulma jmur isibuha aktar diffiċli 
li jlaħħqu mat-traspożizzjoni ta' għadd kbir ta' biċċiet ta' leġiżlazzjoni; jinnota wkoll li qed 
noħolqu leġiżlazzjoni tal-UE ġdida aktar malajr milli nistgħu naqrawha, jew nifhmuha, 
jew nimplimentawha;

7. Jitlob li ssir valutazzjoni ddetaljata tal-benefiċċji u l-kosti attwali tal-mekkaniżmi tal-
ilmenti;

8. Jiddispjaċih minħabba l-ostinazzjoni u r-reżistenza kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-
gvernijiet tal-Istati Membri, pereżempju fil-każ tad-drittijiet tal-proprjetà Spanjoni, fejn iċ-
ċittadini Ewropej minn ħafna pajjiżi ilhom għal ħafna snin jiġu mċaħħda mid-drittijiet 
bażiċi tal-proprjetà u tal-kuntratt. Din il-kwistjoni tqajment ripetutement fil-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tul għall-inqas ħmistax-il sena, u safrattant la l-Kummissjoni u l-anqas il-
gvern Spanjoni ma ħadu azzjoni effettiva u l-anqas ma offrew xi rimedju.


