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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li s-segwitu tal-Kummissjoni għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) 
Right2Water (R2W), kif propost fil-komunikazzjoni tagħha, ma jilħaqx l-aspettattivi 
peress li l-Kummissjoni kienet diġà ħabbret li kienet se żżid l-isforzi għall-iżgurar tal-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma min-naħa tal-Istati Membri, 
b'rieżami tad-Direttiva tal-UE dwar l-Ilma tax-Xorb u l-proposta ta' emendi;

2. Jenfasizza li l-ECI hija għodda importanti biex iċ-ċittadini jitħallew isemmgħu leħinhom 
fil-proċedura leġiżlattiva u li ECI ammissibbli u xierqa għandha fil-prinċipju twassal għal 
proposta leġiżlattiva ġdida tal-Kummissjoni, tal-inqas meta l-Kummissjoni tkun impenjat 
ruħha li tagħmel dan, bħal fil-każ tal-ECI R2W;

3. Ifakkar fl-obbligu ta' garanzija ta' aċċess għall-ġustizzja u għall-informazzjoni fi 
kwistjonijiet ambjentali, u ta' parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet, kif 
stabbilit fil-Konvenzjoni ta' Aarhus; jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod proattiv 
tistabbilixxi kampanja ta' informazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE dwar il-kisbiet tal-
Konvenzjoni fil-qasam tat-trasparenza u dwar l-għodod effikaċi diġà għad-dispożizzjoni 
tagħhom, u tissodisfa d-dispożizzjonijiet li jirreferu għall-istituzzjonijiet tal-UE;

4. Jinnota li kull sena l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu jirċievi għadd sinifikanti ta' 
petizzjonijiet miċ-ċittadini tal-UE li jesprimu t-tħassib tagħhom dwar il-kwalità tal-ilma u 
l-ġestjoni tal-ilma mormi; iqis li dawn il-petizzjonijiet juru interess ġenwin min-naħa taċ-
ċittadini fl-infurzar sħiħ u l-iżvilupp ulterjuri tal-leġiżlazzjoni tal-UE relatata mal-ilma;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis b'mod serju t-tħassib u t-twissijiet taċ-ċittadini f'dawn il-
petizzjonijiet u taġixxi fuqhom, b'mod partikolari meta jkun għad hemm żmien għall-
prevenzjoni tat-tniġġis u ta' ġestjoni ħażina;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal leġiżlazzjoni vinkolanti biex tiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti jqiegħdu għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini kkonċernati l-informazzjoni kollha 
dwar il-kwalità u l-ġestjoni tal-ilma b'mod faċilment aċċessibbli u li jinftiehem, u li ċ-
ċittadini jkunu infurmati b'mod sħiħ u fil-ħin dwar kwalunkwe proġett għall-ġestjoni tal-
ilma sabiex ikunu jistgħu jiġu kkonsultati u involuti;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiffinalizzaw b'urġenza l-pjanijiet tagħhom għall-Immaniġġjar 
tal-Baċini tax-Xmajjar u jimplimentawhom kif suppost b'rispett sħiħ għall-kriterji 
ekoloġiċi prevalenti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa l-użu ta' fondi tal-UE għal proġetti għall-
ġestjoni tal-ilma u tiżgura li tali finanzjament jintuża biss għall-proġetti li għalihom kien 
maħsub.


