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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali 2010 dwar l-attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet
(2010/2295(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 24 u 227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 10 u 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 202(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-0000/2011),

A. billi jagħraf l-importanza tal-proċess tal-petizzjonijiet u l-attributi speċifiċi li 
jippermettu lill-kumitat responsabbli jfittex soluzzjonijiet għaċ-ċittadini Ewropej 
li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament,

B. billi jeħtieġ tikber il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea bil-għan li tissaħħaħ il-leġittimità u r-
responsabilità tagħha,

C. billi ċ-ċittadini tal-UE huma rappreżentati direttament mill-Parlament u billi d-
dritt ta’ petizzjoni joffrilhom il-possibilità li jirreferu għand ir-rappreżentanti 
tagħhom kull meta jqisu li d-drittijiet tagħhom ikunu ġew miksura,

D. billi l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea għandha impatt dirett fuq iċ-
ċittadini u r-residenti tal-UE u billi dawn jinsabu fl-aqwa pożizzjoni biex 
jevalwaw l-effikaċja u n-nuqqasijiet tagħha, u biex jindikaw il-lakuni li baqa’ 
sabiex tkun żgurata applikazzjoni aqwa tal-leġiżlazzjoni komunitarja min-naħa 
tal-Istati Membri differenti,

E. billi, permezz tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu, għandu l-obbligu li 
jinvestiga dawn il-kwistjonijiet u joffri liċ-ċittadini l-aħjar soluzzjonijiet, u biex 
dan iseħħ il-Kumitat għall-Petizzjonijiet kompla jsaħħaħ il-kooperazzjoni tiegħu 
mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Ombudsman Ewropew, ma' kumitati u organi 
parlamentari oħrajn, ma’ aġenziji u netwerks Ewropej, u mal-Istati Membri,

F. billi, madankollu, ħafna Stati Membri għadhom isibuha bi tqila li jikkooperaw 
b'mod attiv mal-kumitat responsabbli, pereżempju billi ma jattendux il-laqgħat tal-
kumitat jew ma jweġbux l-ittri li jintbagħtu lilhom, billi dan juri nuqqas ta' 
kooperazzjoni leali mal-istituzzjoni,

G. filwaqt li jagħraf, madankollu, li ħafna Stati Membri juru livell tajjeb ta’ 
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kooperazzjoni u jikkollaboraw mal-Parlament fi sforz biex iwieġbu għat-tħassib li
juru ċ-ċittadini permezz tal-proċedura ta’ petizzjonijiet,

H. filwaqt li jagħraf il-kontribut tas-servizzi tal-Kummissjoni fil-proċess tal-
petizzjonijiet, billi b’mod regolari jipprovdu, evalwazzjonijiet preliminari ta’ 
ħafna mill-petizzjonijiet li jaslu,

I. billi l-livell ta’ speċjalizzazzjoni tal-petizzjonijiet kif ukoll id-diversità tat-temi 
trattati, ifisser li jeħtieġ tissaħħaħ il-kollaborazzjoni mal-kumitati parlamentari l-
oħra f’każ li tintalab opinjoni, xi ħaġa indispensabbli għat-trattament tajjeb tal-
petizzjonijiet,

J. billi l-għadd ta’ petizzjonijiet li rċieva l-Parlament fl-2010 kien ftit inqas minn dak 
li ġie rreġistrat fl-2009 (jiġifieri 1,655 petizzjoni meta mqabbel ma’ 1,924, tnaqqis 
ta’ 14%),

K. billi l-kollaborazzjoni tajba stabbilita mas-servizzi kompetenti tal-Parlament fl-
2010 fissret li ma ġewx reġistrati 91 ilment (4.7%) ippreżentati miċ-ċittadini 
minħabba li ma laħqux il-kundizzjonijiet minimi biex jitqiesu bħala petizzjonijiet, 
għax ġew segwiti r-rakkomandazzjonijiet magħmula fir-rapport annwali tal-2009 
li ma jiġux reġistrati l-petizzjonijiet mingħajr ir-rekwiżiti minimi, 

L. billi fid-dawl tal-għadd ta’ petizzjonijiet iddikjarati inammissibbli li waslu fl-2010 
(40%), għandhom jitkomplew l-isforzi maħsuba biex iċ-ċittadini jiġu infurmati 
aħjar dwar il-kompetenzi tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u r-rwol tal-
istituzzjonijiet differenti tal-Unjoni,

M. billi l-proċess tal-petizzjonijiet jista’ jikkumplimenta strumenti oħra Ewropej 
disponibbli għaċ-ċittadini, bħall-possibilità li jippreżentaw ilmenti lill-
Ombudsman Ewropew jew lill-Kummissjoni,

N. billi ċ-ċittadini huma intitolati għal rimedju rapidu u li jkun iffukat fuq proposti ta’ 
soluzzjonijiet, u billi l-Parlament talab repetutament lill-Kummissjoni biex tuża l-
prerogattivi tagħha bħala l-Gwardjan tat-Trattat sabiex tieħu azzjoni kontra l-ksur 
tal-leġiżlazzjoni Ewropea żvelat mill-petizzjonanti, speċjalment meta l-ksur 
jirriżulta mit-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq skala nazzjonali,

O. billi ħafna petizzjonijiet iqajmu tħassib li joħolqu t-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fir-rigward tal-ambjent u s-suq intern, u 
billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-passat diġà kien talab lill-Kummissjoni 
tiżgura l-kontroll f’dan l-amibtu, u biex dan isir aktar effiċjenti,

P. billi, minkejja li l-Kummissjoni ma tistax tivverifika l-konformità mal-liġi 
Ewropea qabel ma tittieħed deċiżjoni finali mill-awtoritajiet nazzjonali, huwa 
importanti, b'mod partikulari fir-rigward tal-kwistjonijiet ambjentali, li minn 
stadju bikri jiġi vverifikat li l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali japplikaw 
b’mod korrett ir-rekwiżiti proċedurali relevanti kollha skont il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea, u anke li japplikaw il-prinċipju tal-kawtela,
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Q. filwaqt li jżomm f’moħħu l-importanza li jiġi evitat iktar telf irreparabbli tal-
bijodiversità, speċjalment fis-siti tan-Natura 2000, u l-impenn tal-Istati Membri li 
jiżguraw il-protezzjoni ta’ żoni ta’ konservazzjoni speċjali skont id-Direttiva tal-
Ħabitats (92/43/KEE) u d-Direttiva dwar l-Għasafar (79/409 KEE),

R. billi l-petizzjonijiet jenfasizzaw l-impatt tal-leġiżlazzjoni Ewropea fuq il-ħajja ta’ 
kuljum taċ-ċittadini tal-UE, u filwaqt li jirrikonoxxi l-ħtieġa li jittieħdu l-passi 
neċessarji kollha sabiex jiġi kkonsolidat il-progress miksub fit-tisħiħ tad-drittijiet 
taċ-ċittadini Ewropej,

S. billi, fir-rapport ta’ ħidma preċedenti tiegħu u fl-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport 
annwali tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi 
Komunitarja, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet talab li jinżamm infurmat regolarment 
dwar l-istadji milħuqa fil-proċeduri ta’ ksur marbuta mal-petizzjonijiet,

T. wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, imsejsa fuq il-missjonijiet ta’ tiftix tal-fatti f’Huelva (Spanja), fil-
Campania (l-Italja) u Vorarlberg (l-Awstrija) rigward il-ġestjoni tar-residwi tossiċi 
kif ukoll dawk urbani u t-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-direttiva dwar l-
impatt ambjentali, 

1. Jittama li l-Parlament u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu se jkunu involuti 
b’mod attiv fl-iżvilupp tal-inizjattiva taċ-ċittadini, sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu 
b’mod sħiħ l-għanijiet mixtieqa u sabiex tkun żgurata aktar trasparenza fil-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, filwaqt li ċ-ċittadini jkollhom opportunità 
jissuġġerixxu titjib, bidliet jew żidiet fil-liġi tal-Unjoni;

2. Jiġbed l-attenzjoni fuq ir-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu dwar l-inizjattiva taċ-
ċittadini, strument ta’ parteċipazzjoni ġdid għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

3. Jinnota li l-Parlament jirċieva petizzjonijiet relatati ma’ kampanji b’iktar minn 
miljun firma, u dan juri l-esperjenza tiegħu fir-relazzjonijiet maċ-ċittadini, iżda 
jinsisti fuq il-ħtieġa li ċ-ċittadini jiġu infurmati dwar id-differenza bejn dan it-tip 
ta' petizzjonijiet u l-inizjattiva taċ-ċittadini tal-ġejjieni;

4. Ifakkar li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona jfisser li l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali issa hija legalment vinkolanti u jenfasizza l-importanza tal-Karta li 
tagħti spinta ġdida lill-azzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri f’dan il-qasam; u 
jittama li dan iservi biex tissaħħaħ il-komprensjoni u l-għarfien tad-drittijiet 
fundamentali min-naħa taċ-ċittadini;

5. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni; «Strateġija għall-
implimentazzjoni effettiva tal-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea» u 
jqis li jeħtieġ tiġi żviluppata, promossa u msaħħa kultura awtentika tad-drittijiet 
fundamentali, mhux biss fl-istituzzjonijiet tal-UE iżda wkoll fl-Istati Membri, b’mod 
speċjali meta dawn japplikaw u jpoġġu fil-prattika d-Dritt tal-Unjoni;
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6. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Unjoni se taderixxi mal-Konvenzjoni Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem, li tagħti lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem il-
kompetenzi biex tistudja l-atti tal-Unjoni;

7. Tifraħ għall-fatt li l-Kummissjoni ddikjarat l-2013 is-“Sena Ewropea taċ-
Ċittadinanza” sabiex tagħti spinta lid-dibattitu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u 
tinforma liċ-ċittadini tal-UE bid-drittijiet tagħhom;

8. Jilqa' b’sodisfazzjon il-ħolqien ta’ struttura waħda fil-portal “Id-drittijiet tiegħek 
fl-UE" għaċ-ċittadini li jixtiequ jiksbu tagħrif jew jippreżentaw ilment jew rikors; 
jifraħ dwar il-miżuri meħuda mill-Kummissjoni biex tissimplifika s-servizzi ta’ 
assistenza lill-pubblika maħsuba biex jinfurmaw liċ-ċittadini dwar id-drittijiet 
tagħhom fuq skala Ewropea u l-mezzi tat-tressiq ta’ ilmenti disponibbli f’każ ta’ 
ksur, madankollu ifakkar li jinħtieġu aktar informazzjoni u trasparenza min-naħa 
tal-istituzzjonijiet Ewropej;

9. Ifakkar ir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2009 
u jħeġġeġ lill-Ombudsman jiżgura l-aċċess għall-informazzjoni u r-rispett tad-dritt 
ta' amministrazzjoni tajba, prerekwiżiti indispensabbli biex iċ-ċittadini jkollhom 
fiduċja fl-istituzzjonijiet;

10. Jinnota li l-petizzjonijiet li waslu fl-2010 komplew jiffukaw fuq l-ambjent, id-
drittijiet fundamentali, is-suq intern u l-ġustizzja; jindika li, f’termini ġeografiċi, 
ħafna mill-petizzjonijiet kienu jirreferu għal Stat Membru: Spanja (16%) u l-
Unjoni kollha kemm hi (16%) u wara l-Ġermanja, l-Italja u r-Rumanija;

11. Ifakkar l-importanza li tingħata ħarsa oħra lejn ix-xogħol tal-petizzjonanti għall-
ħarsien tal-ambjent tal-Unjoni minħabba li l-parti l-kbira tagħhom kienu relatati 
mal-evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali, in-natura, id-drenaġġ, il-ġestjoni tal-
kwalità tal-ilma u l-ħarsien tar-riżorsi, il-kwalità tal-arja u l-istorbju, il-ġestjoni 
tal-iskartu tal-emissjonijiet industrijali;  

12. Jaqsam it-tħassib li esprimew ħafna petizzjonanti rigward il-falliment tal-Unjoni 
Ewropew fl-iżgurar ta’ implimentazzjoni effettiva tal-Pjan ta’ Azzjoni 2010 dwar 
il-bijodiversità; u jilqa’ b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-
titlu: “Alternattivi għal viżjoni Ewropea u mira għall-bijodiversità wara l-2010”;

13. Iqis li sabiex tkun żgurata applikazzjoni korretta tad-Direttivi dwar il-valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali, dwar il-valutazzjoni ambjentali strateġika u dwar il-ħabitats 
u l-għasafar jeħtieġu linji gwida aktar rigorużi, imsejsa fuq ir-
rakkomandazzjonijiet tal-kumitat kompetenti tal-Parlament, li miegħu se jaħdem 
mill-qrib il-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jiġi żgurat li t-tħassib taċ-ċittadini 
jkun rifless aħjar fl-azzjoni ambjentali tal-futur;

14. Jilqa’ b’sodisfazzjoni il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar gwida għal 
traspożizzjoni u applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
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liberament fit-territorju tal-Istati Membri (COM (2009)313), li jidentifika l-
problemi rappurtati ta’ sikwit min-naħa tal-petizzjonanti, rigward it-traspożizzjoni 
ta’ din id-Direttiva fid-Dritt nazzjonali u l-applikazzjoni tagħha fil-ħajja ta’ 
kuljum taċ-ċittadini; 

15. Jirrikonoxxi r-rwol tan-Netwerk SOLVIT li sikwit tiltaqa’ ma’ problemi relatati 
mal-implimentazzjoni tar-regoli tas-suq intern, rapportati mill-petizzjonanti, u 
jitlob li f’każijiet ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE jiġi 
informat il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament minħabba li l-proċedura tal-
petizzjonijiet tista’ tikkontribwixxi b’mod pożittiv għal titjib fil-leġiżlazzjoni;

16. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-Kummissjoni fil-ħidma tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, li għadu joqgħod fuq il-kompetenza tagħha fil-valutazzjoni tal-
petizzjonijiet, fl-identifikazzjoni tal-ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea u biex jinstab 
rimedju, u japprezza l-isforzi magħmula mill-Kummissjoni biex ittejjeb il-ħin 
totali ta’ reazzjoni (medja ta’ erba’ xhur) għat-talbiet ta’ investigazzjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet sabiex il-każijiet li ġew irrappurtati miċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jiġu solvuti kemm jista’ jkun malajr; 

17. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-preżenza fil-laqgħat tal-Kummissarji differenti li 
kkollaboraw mill-qrib u b’mod effikaċi mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, filwaqt li 
ħolqu linja ta’ komunikazzjoni importanti bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-
UE;

18. Jiddispaċih madankollu li l-Kummissjoni għadha ma laqgħetx it-talbiet ripetuti 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex tinfurmah dwar il-progress tal-proċeduri ta’ 
ksur relatat mal-petizzjonijiet miftuħa, minħabba li l-pubblikazzjoni ta’ kull xahar 
tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-proċeduri ta’ ksur, b’konformità mal-
Artikoli 258 u 260 tat-Trattat, mhix risposta adegwata;

19. Ifakkar li, f’ħafna każijiet, il-petizzjonijiet jikxfu problemi relatati mat-
traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea u jirrikonoxxi li t-
tnedija ta’ proċeduri ta’ ksur mhux neċessarjament tipprovdi liċ-ċittadini 
b'soluzzjonijiet immedjati għall-problemi tagħhom;

20. Jitlob lill-Kummissjoni tirrikonoxxi kif jixraq ir-rwol li għandhom il-petizzjonijiet 
fil-kontroll tal-implimentazzjoni effettiva tad-Dritt Komunitarju, għax il-
petizzjonijiet sikwit ikunu l-ewwel indikaturi li l-Istati Membri jkunu waqgħu lura 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-mezzi ġuridiċi;

21. Jinsab kuntent dwar il-preżenza tal-Kunsill fil-laqgħat tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, iżda jiddispjaċih li din il-preżenza ma rriżultatx f’kollaborazzjoni 
aktar attiva li tista’ tmexxi dawk il-petizzjonijiet li fihom il-kollaborazzjoni tal-
Istati Membri tkun deċiżiva;

22. Jisħaq li l-kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-Istati Membri hija importanti ħafna 
għall-ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet; iħeġġiġhom ikollhom rwol proattiv 
rigward tweġibiet għal petizzjonijiet relatati mal-applikazzjoni u t-twettiq tal-
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leġiżlazzjoni Ewropea, u jagħti importanza kbira lill-preżenza tar-rappreżentanti 
tiegħu fil-laqgħat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet;

23. Iqis li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu jsawwar rabtiet ta’ ħidma aktar mill-
qrib ma’ kumitati simili fil-parlamenti reġjonali u nazzjonali tal-Istati Membri u 
jwettaq missjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li jippromwovi l-komprensjoni 
reċiproka tal-petizzjonijiet relatati ma’ suġġetti Ewropej; 

24. Jinnota l-għadd ta’ petizzjonanti li jduru fuq il-Parlament ifittxu soluzzjonijiet 
għal kwistjonijiet li mhumiex kompetenza tal-UE, bħalma huma, pereżempju l-
infurzar tad-deċiżjonijiet tal-qrati nazzjonali u l-passività min-naħa tal-
amministrazzjonijiet differenti, kwistjonijiet li l-Parlament jipprova jsolvi billi 
jgħaddu dawn l-ilmenti lill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali kompetenti;

25. Jenfasizza l-bżonn tat-trasparenza fil-proċess tal-ġestjoni tal-petizzjonijiet: 
internament permezz ta’ aċċess dirett min-naħa tal-Membri għall-fajls tal-
petizzjonijiet permezz tal-applikazzjoni e-Petition, u esternament billi jinħoloq 
portal tal-Internet interattiv għall-petizzjonanti; 

26. Jitlob li b'mod immedjat jinħoloq portal tal-Internet iddedikat għall-petizzjonijiet 
li jkun joffri mudell interattiv għar-reġistrazzjoni tal-petizzjoni, li jinforma liċ-
ċittadini dwar il-missjoni tal-Parlament, dwar dak li wieħed jista’ jikseb meta 
jippreżenta petizzjoni lil din l-Istituzzjoni, u li jipprovdi ħoloq (links) għal mezzi 
oħra alternattivi ta’ rimedju kemm fuq skala Ewropea kif ukoll nazzjonali u li 
jiddeskrivi bl-aktar mod dettaljat possibbli l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea bl-
għan li ma jkunx hemm konfużjoni bejn il-kompetenzi tal-Unjoni u l-kompetenzi 
nazzjonali; 

27. Iħeġġeġ lis-servizzi amministrattivi relevanti tal-Kamra biex jaħdmu mal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet sabiex isibu l-iktar soluzzjonijiet xierqa, minħabba li portal 
bħal dan ikun ta’ importanza enormi biex titjieb il-komunikazzjoni bejn il-
Parlament u ċ-ċittadini tal-UE u jippermetti liċ-ċittadini jagħtu jew jiċħdu l-
appoġġ tagħhom lill-petizzjonijiet (b’konformità mal-Artikolu 202 tar-
Regolament);

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
Ombudsman Ewropew, lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-parlamenti tal-Istati 
Membri, lill-kumitati għall-petizzjonijiet tagħhom u lill-ombudsmen tagħhom jew 
lil entitajiet simili kompetenti.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Ir-rapport annwali tal-2010 jixtieq jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attività tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet, li l-kalendarju tal-attivitajiet tiegħu mhuwiex iffissat skont il-
programm leġiżlattiv tal-Kummissjoni Ewropea, iżda huwa stabbilit miċ-ċittadini li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jressqu petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew. 

Ir-rapport annwali jixtieq jagħti immaġni preċiża u sħiħa tal-ħidmiet tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet. Dan ir-rapport jippreżenta sensiela ta’ statistiċi dwar l-għadd ta’ 
petizzjonijiet li waslu, ingħalqu jew li ġew indirizzati mill-Kumitat, b’rabta mal-
pajjiżi jew mas-suġġetti trattati. Dawn l-istatistiċi jirrappreżentaw għodda 
kwantitattiva importanti fil-valutazzjoni tal-ħidma tal-Kumitat. 

Dan jiġi kkompletat b’aspetti oħrajn bħar-relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet Ewropej 
oħrajn, ma’ awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali jew bidliet istituzzjonali b’impatt 
dirett fuq l-attività tal-Kumitat. 

Fl-aħħar nett, ta’ min jenfasizza li r-rapport jeżamina l-progress miksub fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet preċedenti bl-għan li titjieb il-ħidma tal-
Kumitat.

Id-dritt li wieħed iressaq petizzjoni lill-Parlament Ewropew: pilastru taċ-
ċittadinanza Ewropea 

Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona kkonferma d-dritt li wieħed iressaq petizzjoni 
lill-Parlament bħala wieħed mill-pilastri taċ-ċittadinanza Ewropea u bħala dritt 
fundamentali previst mill-Artikolu 227 tat-Trattat il-ġdid (preċedentement l-Artikolu 
194) li jipprovdi li ċ-ċittadini jew ir-residenti tal-Unjoni Ewropea, persuni naturali jew 
ġuridiċi, individwalment jew f’assoċjazzjoni ma’ ċittadini jew persuni oħrajn, 
għandhom id-dritt li jippreżentaw petizzjoni lill-Parlament Ewropew dwar kwistjoni li 
tkun taqa’ fil-kamp ta’ attività tal-Unjoni u li taffettwahom direttament.

Għaldaqstant, dan huwa għodda li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini li jressqu quddiem il-
Parlament it-tħassib tagħhom bl-impatt tal-politiki u l-leġiżlazzjonijiet differenti tal-
UE fuq il-ħajja tagħhom ta’ kuljum.

L-istatistiċi annwali juru li l-maġġoranza taċ-ċittadini jirrikorru għall-Parlament biex 
jitolbu l-għajnuna tiegħu fi kwistjonijiet relatati mal-ambjent, id-drittijiet 
fundamentali, il-ġustizzja u s-suq intern. Petizzjonanti oħrajn jippruvaw isemmgħu l-
proposti tagħhom b’rabta mal-iżvilupp tal-politiki Ewropej u, fl-aħħar nett, ċittadini 
oħrajn jindirizzaw lill-Parlament Ewropew biex jappellaw kontra deċiżjonijiet 
meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali u jressqu lmenti kontra l-qrati nazzjonali. Iżda l-
maġġoranza tal-petizzjonijiet huma relatati ma' nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Ewropea, jew minħabba traspożizzjoni difettuża tal-leġiżlazzjoni, 
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minħabba n-nuqqas ta’ implimentazzjoni tar-regoli Komunitarji jew minħabba l-ksur 
tal-istess regoli.

Skont l-istatistiċi, fl-2010 l-Parlament Ewropew irċieva 1,655 petizzjoni, jiġifieri 
tnaqqis b’14% meta mqabbel mal-1,924 ippreżentati fl-2009. Jista’ jingħad li dan 
jirrifletti bidla fit-tendenza wara ż-żieda kostanti fl-għadd ta’ petizzjonijiet 
ippreżentati matul l-aħħar snin. 
Analiżi statistika tal-petizzjonijiet ippreżentati fl-2010 meta mqabbla ma’ dawk 
tal-2009

Kondotta tal-petizzjonijiet Numru ta’
petizzjonijiet

% Numru ta’
petizzjonijiet

%

2009 2010
Ammissibbli 688 45,9 576 46,9
Mhux ammissibbli 812 54,1 653 53,1
Ammissibbli u magħluqa 420 M/D 396 M/D
Mibgħuta lill-Kummissjoni biex 
tintalab opinjoni

655 M/D 562 M/D

Mibgħuta lil korpi oħrajn biex 
tintalab opinjoni

33 M/D 25 M/D

Mibgħuta lil korpi oħrajn għal aktar 
informazzjoni

207 M/D 181 M/D

Mhux irreġistrati 4 M/D 30 M/D

Wieħed għandu jinnota li l-eżami ta’ madwar 63.3% mill-petizzjonijiet ippreżentati fl-
2010, jiġifieri 1049 petizzjoni, ingħalaq fi stadji bikrija tal-proċedura minħabba li ġew 
ikkunsidrati inammissibbli jew minħabba li minkejja li kienu ammissibbli, ingħalqu 
immedjatament wara li l-petizzjonanti ġew ipprovduti b’informazzjoni dwar il-
kwistjonijiet imqajma jew wara li ntbagħtu lil Kumitati oħrajn tal-PE bil-kompetenza 
relevanti fil-qasam. Għal darba oħra, l-istatistiċi tal-2010 huma simili ħafna għal 
dawk tal-2009, kif nistgħu naraw fit-tabelli ta’ hawn taħt:

2009
Kondotta tal-
proċedura

Numru ta’ 
petizzjonijiet Perċentwal

Ammissibbli 1 062 56,3
Mhux 
ammissibbli 818 43,4

Mhux 
irreġistrati 6 0,3
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2010
Kondotta tal-
proċedura

Għadd ta’ 
petizzjonijiet Persentaġġ

Ammissibbli 972 58.7
Mhux 
ammissibbli 653 39.5

Mhux 
irreġistrati 30 1.8

Meta wieħed iqabbel mal-2009, ġie rreġistrat xi tibdil fir-rigward tal-pajjiżi li l-
petizzjonijiet jagħmlu referenza għalihom: l-ewwel post fl-2010 jmur għand Spanja, li 
taqla’ lill-Unjoni Ewropea fit-totalità tagħha li m’għadhiex tokkupa l-ewwel post, 
segwita mill-Ġermanja, l-Italja, ir-Rumanja, il-Greċja, ir-Renju Unit u l-Polonja.
Il-Lussemburgu għal darba oħra jinsab isfel nett tal-lista, wara s-Slovenja u l-Latvja, 
bħas-sena li għaddiet. 

2009

Pajjiż
Għadd ta’ 
petizzjoniji
et

%

Unjoni 
Ewropea 403 18,6

Ġermanja 298 13,8
Spanja 279 12,9
Italja 176 8,1
Rumanija 143 6,6
Polonja 100 4,6
Oħrajn 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010

Pajjiż
Għadd ta’ 
petizzjoniji
et

%

Spanja 288 15,7
Unjoni 
Ewropea 285 15,6

Ġermanja 273 14,9
Italja 182 9,9
Rumanija 102 5,6
Greċja 71 3,9
Renju Unit 67 3,7
Polonja 66 3,6
Oħrajn 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union



PE462.845v03-00 12/19 PR\866499MT.doc

MT

Kif semmejna diġà, għal sena oħra l-ambjent għadu l-qasam l-aktar popolari tal-
petizzjonanti, għax żdied l-għadd u l-perċentwal tiegħu, u warajh id-drittijiet 
fundamentali, is-suq intern u l-ġustizzja. Ta’ min insemmu li naqas ħafna l-għadd ta’ 
petizzjonijiet relatati mar-restituzzjoni ta’ proprjetà meta mqabbel mas-snin ta’ qabel.

2009

Oqsma 
Għadd ta’ 
petizzjoniji
et

Persentaġġ

L-Ambjent 228 9,7
Id-Drittijiet 
Fundamentali 164 7,0

Il-Ġustizzja 159 6,8

Is-Suq Intern 142 6,0

Il-proprjetà u r-
restituzzjoni 133 5,6

L-impjiegi 105 4,5

Is-Saħħa 104 4,4

It-Trasport 101 4,3

L-Affarijiet soċjali 93 4,0

L-Edukazzjoni u l-
kultura 82 3,5

Oħrajn 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Oqsma 
Għadd ta’ 
petizzjonijie
t

Persentaġġ

L-Ambjent 245 12,2
Id-Drittijiet 
Fundamentali 152 7,6

Is-Suq Intern 131 6,5

Il-Ġustizzja 125 6,2

It-Trasport 101 5,0

Is-Saħħa 83 4,1

L-Affarijiet soċjali 76 3,8
L-Edukazzjoni u l-
kultura 72 3,6

Il-proprjetà u r-
restituzzjoni 70 3,5

L-impjiegi 62 3,1

Oħrajn 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Barra minn hekk, jistgħu jiġu osservati bidliet żgħar ukoll fil-klassifika tal-
petizzjonijiet skont il-lingwa: filwaqt li fl-2010, kif kien ġara fl-2009, il-Ġermaniż u l-
Ingliż baqgħu ż-żewġ lingwi ewlenin użati mill-petizzjonanti, l-Ispanjol u t-Taljan 
isegwuhom fit-tielet u r-raba’ pożizzjoni, għalkemm żdiedu fil-persentaġġ u fl-
ammont tagħhom. Il-Malti, l-Estonjan u s-Sloven jokkupaw l-aħħar pożizzjonijiet.

2009

Lingwa Għadd ta’ 
petizzjonijiet Persentaġġ

Ġermaniż 548 28,5

Ingliż 343 17,8

Spanjol 237 12,3

Taljan 203 10,6

Pollakk 116 6,0

Rumen 110 5,7

Franċiż 107 5,6

Lingwi oħra 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Lingwa 
Għadd ta’ 
petizzjonijie
t

Persentaġġ

Ġermaniż 430 26,0

Ingliż 295 17,8

Spanjol 261 15,8

Taljan 198 12,0

Franċiż 100 6,0

Pollakk 86 5,2

Rumen 72 4,4

Grieg 58 3,5

Lingwi oħra 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Meta wieħed iqabbel skont in-nazzjonalità, il-Ġermaniżi baqgħu l-aktar petizzjonanti 
attivi, segwiti mill-Ispanjoli u t-Taljani, bħal fl-2009. Warajhom hemm il-
petizzjonanti Rumeni, Pollakki u Brittanniċi. Fl-aħħar postijiet insibu ċ-ċittadini 
Estonjani, Sloveni u Slovakki, li bejniethom ressqu biss 10 petizzjonijiet fl-2010.

2009
Nazzjonalità 
tal-
petizzjonant 
prinċipali

Għadd ta’ 
petizzjoni
jiet

Persentaġġ

Ġermanja 496 25,8
Spanja 237 12,3
Italja 219 11,4
Rumanija 150 7,8
Polonja 131 6,8
Renju Unit 121 6,3
Franza 79 4,1
Greċja 78 4,1
Oħrajn 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Nazzjonalità 
tal-
petizzjonant 
prinċipali

Għadd ta’ 
petizzjoni
jiet

Persentaġġ

Ġermanja 409 24,7
Spanja 261 15,7
Italja 214 12,9
Rumanija 101 6,1
Polonja 94 5,6
Renju Unit 90 5,4
Franza 78 4,7
Greċja 68 4,1
Oħrajn 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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F’dak li għandu x’jaqsam mal-format tal-petizzjonijiet, tissaħħaħ it-tendenza 
osservata fl-2009: il-petizzjonanti qegħdin kulma jmur jippreżentaw aktar il-
petizzjonijiet tagħhom permezz tal-Internet minflok fil-format ta’ ittra tradizzjonali 
(63.2% tal-petizzjonijiet li waslu fl-2010 ntbagħtu bil-posta elettronika meta mqabbla 
ma’ 62.6% fl-2009).

2009
Il-format 
tal-
petizzjoni

Għadd ta’ 
petizzjonijiet %

Posta 
elettronika 1 204 62,6

Ittra 720 37,4
37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Il-format 
tal-
petizzjoni

Għadd ta’ 
petizzjonijiet %

Posta 
elettronika 1046 63,2

Ittra 609 36,8
36,80%

63,20%

Letter
e-mail
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Fir-rigward tal-istatus tal-petizzjonijiet, ta’ min jindika li l-biċċa l-kbira tal-petizzjonijiet 
ipproċessati, jiġifieri madwar 70.8%, jingħalqu matul l-ewwel sena u jista’ jiġi affermat li 
jibqa’ miftuħ biss għadd mhux sinifikanti ta’ petizzjonijiet li jkunu ilhom aktar minn erba’ 
snin li nfetħu. Dawn il-petizzjonijiet miftuħin fil-maġġoranza tal-każijiet huma dovuti għal 
proċeduri legali mibdija fl-Istati Membri, proċeduri ta’ ksur quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
jew petizzjonijiet tal-Membri.

Qagħda tal-petizzjonijiet
Sena Miftuħa Magħluqa
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

Meta wieħed janalizza l-istatistiċi dwar il-petizzjonijiet, il-fatt li l-maġġoranza tal-
petizzjonijiet ġew iddikjarati inammissibbli juri li għad hemm konfużjoni min-naħa tal-
petizzjonanti fir-rigward tal-kompetenzi nazzjonali u dawk Ewropej, kif ukoll l-istituzzjonijiet 
tal-UE mal-Kunsill tal-Ewropa, jew mal-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem. Dan juri li 
għandhom jirduppjaw l-isforzi mmirati biex iċ-ċittadini jkunu infurmati aħjar dwar x’inhuwa 
d-dritt li wieħed iressaq petizzjoni u x’jista’ jinkiseb billi ssir petizzjoni lill-Parlament.

Waħda mill-miżuri li għandhom jiġu kkunsidrati huwa t-titjib tal-paġna tal-web iddedikata 
għall-petizzjonijiet, kemm fil-portal tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f’dak tal-Parlament 
Ewropew stess. B’dan il-mod, iċ-ċittadini li jippreżentaw petizzjoni onlajn jirċievu l-
informazzjoni neċessarja kollha dwar il-kompetenzi tal-Parlament, il-proċess tal-valutazzjoni 
tal-petizzjonijiet, il-ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-possibilitajiet li jinkiseb rimedju 
aktar mgħaġġel permezz ta’ strumenti oħrajn disponibbli għalihom fil-livell tal-UE jew f’dak 
nazzjonali (is-SOLVIT, l-EU Pilot, in-Netwerk Ewropew tal-Konsumatur (ECC-Net), l-
Ombudsman Ewropew, l-Ombudsmen nazzjonali jew il-kumitati parlamentari nazzjonali 
għall-petizzjonijiet).

Dan ir-rapport jixtieq jenfasizza l-ħtieġa, mitluba fir-rapporti preċedenti, li ċ-ċittadini 
jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom fil-livell tal-UE post wieħed fejn jistgħu jinqdew minn 
kollox u li jkun jista’ joffrilhom gwida meta jkunu qed ifittxu soluzzjonijiet għall-ksur allegat 
tad-drittijiet tagħhom. Dan għadu objettiv li hu importanti ħafna li jintlaħaq. L-inizjattiva tal-
Kummissjoni Ewropea li tiġbor il-mekkaniżmi formali u informali għat-tressiq ta’ lmenti fil-
paġna “Drittijietek fl-UE” tal-websajt www.europa.eu tista’ tirrapreżenta pass ’il quddiem 
sinifikanti.
Minkejja dan, għandha tiġi spjegata u ċċarata saħansitra aktar id-distinzjoni eżistenti bejn il-
mekkaniżmi formali (l-ilmenti lill-Kummissjoni Ewropea, il-petizzjonijiet lill-Parlament, l-
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ilmenti lill-Ombudsman Ewropew) u dawk informali (is-SOLVIT, l-ECC-Net, il-FIN-Net, 
eċċ.). Iċ-ċittadini jeħtieġu jkunu jafu fejn jistgħu jsibu t-tip ta’ informazzjoni li jkunu qed 
ifittxu u wieħed għandu jilqa’ l-isforzi mwettqa mill-Kummissjoni f’dan ir-rigward biex 
ittejjeb l-aċċess, l-informazzjoni u l-għajnuna pprovduti dwar id-drittijiet taċ-ċittadini bil-
ħolqien tal-portal “Your Europe”. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-Parlament Ewropew 
m’għamilx l-istess progress f’dan ir-rigward. Il-paġna tal-web tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
ma tidhirx fl-ewwel paġna ewlenija tal-portal tal-Parlament iżda fit-tieni waħda: “Il-Parlament 
u int”. Iċ-ċittadin ikollu jfittex fejn jibgħat il-petizzjoni tiegħu u din mhijiex eżattament l-aktar 
proċedura rakkomandata meta wieħed ikun jixtieq jippromwovi relazzjoni aħjar maċ-ċittadin. 
Din il-bidla fil-portal tal-Parlament forsi tispjega t-tnaqqis ta’ 14% tal-għadd ta’ petizzjonijiet 
irreġistrati fis-sena 2010 meta mqabbla ma’ dawk ippreżentati fl-2009, u għaldaqstant il-
viżibilità tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-Internet naqset meta mqabbla mas-snin preċedenti.

Ir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea għadha s-sieħba naturali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-ittrattar 
tal-petizzjonijiet minħabba li l-Kummissjoni hi l-għassiesa tat-twettiq u r-rispett tal-
leġiżlazzjoni Ewropea. Ir-relazzjoni ta’ ħidma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet hija b’mod 
ġenerali waħda tajba, madankollu, għandu jitnaqqas il-ħin ta’ reazzjoni għat-talbiet ta’ 
investigazzjonijiet min-naħa ta’ dan il-Kumitat (li attwalment huwa medja ta’ erba’ xhur). 
Barra minn dan, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar l-
iżvilupp tal-proċeduri ta’ ksur marbuta direttament mal-petizzjonijiet.
Dan il-Kumitat iqis li f’ġieħ kollaborazzjoni intersitituzzjonali tajba, importanti ħafna li jiġu 
adottati miżuri li jippermettu lill-Kummissjoni Ewropea tinnotifika lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet kull aħbar b’rabta mal-każijiet ta’ ksur marbuta mal-petizzjonijiet.
Għandha tiġi enfasizzata l-preżenza tal-Viċi-President tal-KE, is-Sur Maros Sefcovic, 
responsabbli għar-relazzjonijiet interistituzzjonali u l-amministrazzjoni, fid-29 ta’ Settembru 
2010, li ppreżenta lill-Membri l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva Ewropea taċ-
Ċittadini, kif ukoll il-preżenza tal-Viċi-President, is-Sa Viviane Reding, fil-25 ta’ Ottubru 
2010, dwar iċ-ċittadinanza u d-drittijiet tat-tfal. 

Ir-relazzjonijiet mal-Kunsill

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jilqa’ l-preżenza tal-Kunsill fil-laqgħat ta’ dan il-Kumitat, iżda 
jiddispjaċih li din il-preżenza ma rriżultatx f’kollaborazzjoni aktar attiva li tista’ tiċċara dawk 
il-petizzjonijiet li fihom il-kollaborazzjoni tal-Istati Membri tkun deċiżiva.

Ir-relazzjonijiet mal-Ombudsman Ewropew – il-preżenza tal-Ombudsman.  

Il-membri tal-Kumitat iqisu li l-Ombudsman, is-Sur Diamandouros, matul il-perjodu kopert 
mir-rapport, eżerċita l-kompetenzi tiegħu b’mod attiv u ekwilibrat, kemm f’dak li jirrigwarda 
l-eżami u t-trattament tal-ilmenti u kemm fl-iżvilupp u l-konklużjoni tal-investigazzjonijiet u 
fiż-żamma ta’ relazzjonijiet kostruttivi mal-istituzzjonijiet u mal-entitajiet tal-Unjoni Ewropea 
u fit-tħeġġiġ tal-għarfien taċ-ċittadini biex jużaw id-drittijiet tagħhom fir-rigward ta’ dawn l-
istituzzjonijiet u entitajiet. 
Jilqgħu wkoll ir-relazzjonijiet eċċellenti fil-qafas istituzzjonali bejn l-Ombudsman u dan il-
Kumitat. L-Ombudsman interviena diversi drabi quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
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Parlament Ewropew: fl-4 ta’ Mejju 2010 ppreżenta r-rapport dwar l-attivitajiet tiegħu tal-2009 
lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet u intervjena fl-ambitu tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni Ewropea dwar l-ilment 676/2008/RT, filwaqt li fid-29 ta’ Settembru l-intervent 
tiegħu ffoka fuq ir-riforma tar-Regolament 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. 

Missjonijiet ta’ riċerka tul is-sena 2010

 Żjara ta’ riċerka f’Huelva (Spanja) mis-16 sat-18 ta’ Frar 2010 dwar il-petizzjonijiet: Nru 
631/2007, Nru 1458/2007 u Nru 1682/2008 dwar it-tniġġis tal-estwarju ta’ Huelva.
Ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin ta’ dan il-Kumitat kienu li jintalab li jerġa’ jsir kuntatt 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u dawk muniċipali u reġjonali, kif ukoll li jiġi 
stabbilit djalogu permanenti maċ-ċittadini u jerġa’ jkun hemm klima ta’ fiduċja. L-
awtoritajiet u l-intrapriżi kkonċernati għandhom jiffaċilitaw l-ispezzjoni in situ tal-
installazzjonijiet għall-immaniġġjar tal-iskart. Il-Membri jqisu li għandu jitwettaq, mill-
aktar fis possibbli, studju speċifiku aktar dettaljat dwar il-persuni li jaħdmu fl-industrija 
lokali u li jkun tajjeb ukoll li titwettaq u tiġi ppubblikata stima tal-impatt speċifika tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, inklużi s-sodod u l-baċir tax-xmajjar, liema stima 
tista’ tintuża bħala strument għall-immaniġġjar tal-iskart. Fi kwalunkwe każ, is-sit kollu 
għandu jiġi ddekontaminat sabiex ir-reġjun jinżamm fi stat li jkun konformi mal-
leġiżlazzjoni Ewropea kollha fis-seħħ u wkoll għandu jiġi stabbilit objettiv speċifiku ta’ 
investiment mill-ġdid fis-sit biex jinħolqu opportunitajiet ta’ impjieg sostenibbli u biex 
jerġgħu jitħarrġu l-persuni impjegati, attwalment jew preċedentement, fis-sit.”

 Missjoni ta’ tiftix tal-fatti fir-reġjun Taljan ta’ Campania mit-28 sat-30 ta’ April 2010 
dwar il-petizzjoni nru 683/2005 u 15-il petizzjoni oħra relatati mal-immaniġġjar tal-iskart 
Ir-rakkomandazzjonijiet ta’ dan il-Kumitat kienu: " it-tiswir ta’ Pjan integrat ta’ ġestjoni 
integrata tal-iskart: Il-linji gwida għall-immaniġġjar tal-iskart urban 2010-2013 
għandhom jikkonkretizzaw ruħhom bi pjan ta’ azzjoni speċifiku u dettaljat li jkun fih 
objettivi kemm għal perjodu qasir kif ukoll għal dak twil. Il-pjan ta’ mmaniġġjar tal-iskart 
għandu jinkludi t-tindif taż-żoni kkontaminati u għandu wkoll jipprovdi taħriġ, 
informazzjoni u mezzi awżiljarji lill-awtoritajiet lokali u l-entitajiet l-oħrajn. Il-pjan 
għandu jkun kompatibbli u kumplementari għal strateġija nazzjonali għall-iskart. Iċ-
ċittadini għandhom jipparteċipaw u għandhom jinstemgħu. Il-pjan irid ikun kompatibbli u 
kumplimentarju ma' strateġija nazzjonali għall-iskart. Iċ-ċittadini għandhom 
jipparteċipaw u jiġu mismugħa, biex tiġi rkuprata l-fiduċja. Ir-responsabilità li jitfassal u 
li jitpoġġa fil-prattika ċiklu tal-iskart koerenti hija tal-awtoritajiet Taljani. Madankollu, 
il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tissorvelja bir-
reqqa u tappoġġja l-Italja fl-isforzi tagħha biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni Ewropea”. 

 Missjoni ta’ investigazzjoni f’Mellau u Damüls, f’Vorarlberg (l-Awstrija), mid-29 ta’ 
Settembru sal-1 ta’ Ottubru 2010 dwar il-petizzjoni 0672/2007 dwar erba’ liftijiet tal-iski 
ġodda fl-ambitu tal-konnessjoni taż-żoni tal-iski.
Ir-rakkomandazzjonijiet ta’ dan il-Kumitat kienu: “il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tintalab tagħmel dikjarazzjonijiet dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva EIA fil-leġiżlazzjoni 
Awstrijaka, dwar l-affermazzjoni li l-proġett kien inqasam biex tiġi evitata EIA u kemm hu 
ammissibbli l-qsim jew subdiviżjoni ta’ proġett mill-perspettiva taż-żmien, il-post u l-
leġiżlazzjoni; tispjega dak li hemm stipulat fil-liġi u fil-ġurisprudenza tal-UE dwar il-
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miżuri kompensatorji, kif ukoll il-mod ta’ kif dan ġie traspost fil-liġi Awstrijaka”.

Temi ewlenin fl-2010

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, il- Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali saret legalment vinkolanti u, fid-dawl tal-petizzjonijiet li waslu, jista’ jingħad li 
dawn id-drittijiet jikkostitwixxu t-tieni qasam l-aktar importanti mqajjem mill-petizzjonanti. 
Madankollu, ikun tajjeb li jingħad li l-inkorporazzjoni tal-Karta fil-liġi primarja tal-UE hi 
bbażata fuq il-liġi tas-sussidjarjetà, u dan ifisser li huma l-Istati Membri li jiggarantixxu r-
rispett tal-prinċipji tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Din toħloq responsabilitajiet ġodda 
għall-istituzzjonijiet inkarigati mit-teħid u t-twettiq tad-deċiżjonijiet, kif ukoll għall-Istati 
Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell nazzjonali, u li d-
dispożizzjonijiet tal-Karta għalhekk saru infurzabbli direttament mill-qrati Ewropej u 
nazzjonali.
Dan il-Kumitat huwa interessat ħafna fil-fatt li l-mod ta’ implimentazzjoni jiġi definit bi 
preċiżjoni akbar u ddeċieda li jorganizza smigħ tal-esperti dwar is-suġġett fl-2011.

Fl-2010, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposta għal regolament tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini u l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ħareġ Opinjoni dwar ir-Rapport li fassal il-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali dwar din il-proposta. Dan il-Kumitat jemmen li l-Inizjattiva Ewropea taċ-
Ċittadini se ssir strument ġdid biex jiġu introdotti kwistjonijiet partikolari fl-aġenda tad-
dibattiti pubbliċi billi hija strument ġdid tad-demokrazija parteċipattiva fil-livell Ewropew. L-
għan ewlieni tal-inizjattivi hu li ċ-ċittadini jkollhom mezz li bih jinstemgħu li jippermettilhom 
jippreżentaw sensiela ta’ kwistjonijiet ta’ interess quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej. Għan 
ieħor tal-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini huwa li tippromwovi d-dibattiti transkonfinali. Dan 
il-Kumitat iqis li l-Parlament Ewropew jista’ jikkontribwixxi biex jintlaħqu dawn l-objettivi 
bl-użu tal-mezzi kollha biex jiġu appoġġati l-inizjattivi taċ-ċittadini, b’mod partikolari 
permezz tal-organizzazzjoni ta’ seduti ta’ smigħ pubbliċi. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
jixtieq jappoġġa dan il-proċess u juża l-esperjenza twila tiegħu maċ-ċittadini biex dan l-għan 
jintlaħaq.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ddikjarat l-2013 is-“Sena Ewropea taċ-Ċittadinanza” sabiex tagħti spinta lid-
dibattitu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u tinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar id-drittijiet 
tagħhom; il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jixtieq jingħaqad ma’ din l-inizjattiva u joffri liċ-
ċittadini rabta diretta mal-istituzzjonijiet, liema rabta tiżgura li l-problemi konkreti tagħhom 
jingħataw widen.


