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6.12.2017 A8-0387/1 

Emenda  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Report A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ja (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ja. billi żieda fil-parteċipazzjoni 

diretta taċ-ċittadini u titjib fil-kwalità tat-

teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE 

huma possibbli biss jekk ikunu abbażi tal-

governanza demokratika, li hija kapaċi 

tiżgura trasparenza sħiħa, protezzjoni 

effikaċi tad-drittijiet fundamentali u l-

inklużjoni tat-talbiet taċ-ċittadini fl-

aġenda politika tal-UE; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Emenda  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa X 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

X. billi Emily O'Reilly, l-Ombudsman 

Ewropew, ippreżentat ir-Rapport Annwali 

tagħha għall-2015 lill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet fil-laqgħa tiegħu tal-

20 ta' Ġunju 2016, u billi r-rapport annwali 

tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, min-naħa 

tiegħu, huwa bbażat parzjalment fuq ir-

rapport annwali tal-Ombudsman; 

X. billi Emily O'Reilly, l-Ombudsman 

Ewropew, ippreżentat ir-Rapport Annwali 

tagħha għall-2015 lill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet fil-laqgħa tiegħu tal-

20 ta' Ġunju 2016 li fih ħareġ li l-akbar 

numru ta' lmenti li rċeviet l-Ombudsman 

kienu dwar in-nuqqas ta' trasparenza u 

b'mod partikolari dwar ir-rifjut tal-

istituzzjonijiet tal-UE li japprovaw l-

aċċess għad-dokumenti jew l-

informazzjoni; billi l-Ombudsman sabet 

ukoll problemi oħra li tixtieq tindirizza, 

b'mod partikolari b'rabta mal-ħarsien 

effikaċi tad-drittijiet fundamentali, tat-

trasparenza fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet fl-UE, tat-trasparenza fil-

lobbjar u ta' kwistjonijiet etiċi marbuta 

mal-karigi tal-ex-Kummissarji Ewropej u 

mal-każijiet ta' "revolving doors"; billi r-

rapport annwali tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet, min-naħa tiegħu, huwa 

bbażat parzjalment fuq ir-rapport annwali 

tal-Ombudsman; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Emenda  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2a. Ifakkar li l-petizzjonijiet 

jippermettu lill-Parlament u lill-

istituzzjonijiet l-oħra tal-UE jkollhom 

kuntatt maċ-ċittadini tal-UE affettwati 

mill-applikazzjoni tad-dritt tal-UE f'livelli 

amministrattivi differenti; iqis li l-

kapaċità tal-iżgurar tat-trasparenza bis-

sħiħ, l-involviment dirett taċ-ċittadini, il-

ħarsien bis-sħiħ tad-drittijiet 

fundamentali, it-titjib evidenti fir-rispons 

tal-Istituzzjonijiet tal-UE waqt li qed 

jindirizzaw u jsolvu l-problemi li ċ-

ċittadini ġibdulhom l-attenzjoni dwarhom, 

kif ukoll il-kooperazzjoni msaħħa bejn l-

istituzzjonijiet tal-UE u l-korpi l-oħra tal-

UE flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali, 

reġjonali u lokali jikkostitwixxu għodda 

fundamentali għat-tisħiħ tal-leġittimità 

demokratika u tar-responsabilità tal-

proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-

Unjoni; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Emenda  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi 

statistika preċiża dwar l-għadd ta' 

petizzjonijiet li wasslu għat-tnedija ta' 

proċedura EU Pilot jew proċedura ta' ksur; 

jitlob, barra minn hekk, li jirċievi rapporti 

dwar każijiet marbuta ma' proċedimenti 

u/jew proċeduri li jkunu għaddejjin u d-

dokumenti skambjati fil-kuntest tal-

proċeduri EU Pilot u l-proċeduri ta' ksur 

ladarba dawn ikunu ngħalqu permezz tal-

applikazzjoni tal-ġurisrudenza tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiġi 

ffaċilitat djalogu strutturat u jitnaqqas iż-

żmien biex jiġi solvut it-tilwim; jistieden 

lill-Kummissjoni tiddiskuti dawn ir-

rapporti mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

b'mod proattiv, billi jiġi involut il-Viċi 

President responsabbli għall-applikazzjoni 

tad-dritt u s-simplifikazzjoni; 

14. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi 

informazzjoni preċiża dwar l-għadd ta' 

petizzjonijiet li wasslu għat-tnedija ta' 

proċedura EU Pilot jew proċedura ta' ksur; 

jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-

aċċess sħiħ u fil-ħin għad-dokumenti 

dwar l-EU Pilot u l-proċedimenti ta' ksur 

li jkunu għaddejjin biex jiġu żgurati l-

ogħla livelli ta' ħarsien tad-drittijiet 

demokratiċi taċ-ċittadini; jitlob, barra 

minn hekk, li jirċievi d-dokumenti 

skambjati fil-kuntest tal-proċeduri EU Pilot 

u l-proċeduri ta' ksur ladarba dawn ikunu 

ngħalqu permezz tal-applikazzjoni tal-

ġurisrudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

Unjoni Ewropea, sabiex jiġi ffaċilitat 

djalogu strutturat u jitnaqqas iż-żmien biex 

jiġi solvut it-tilwim; jistieden lill-

Kummissjoni tiddiskuti dawn id-

dokumenti u tali informazzjoni mal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet b'mod proattiv, 

billi jiġi involut il-Viċi President 

responsabbli għall-applikazzjoni tad-dritt u 

s-simplifikazzjoni; 

Or. en 
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Emenda  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-appoġġ 

tal-kumitat għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini 

Ewropej; jinnota li l-proposta tal-

Kummissjoni għal reviżjoni tar-regolament 

bil-ħsieb li tiżdied l-importanza tagħha 

bħala għodda għall-parteċipazzjoni 

demokratika; jiddispjaċih li l-Kummissjoni 

naqset milli tqis kif xieraq il-ħidma reċenti 

dwar riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, b'mod 

partikolari l-opinjoni tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet, u b'hekk naqset ukoll milli 

tirrispetta bis-sħiħ il-ftehim 

interistituzzjonali; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tqis l-opinjoni tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet matul il-proċedura 

leġiżlattiva li jmiss sabiex jinkiseb l-

involviment sħiħ u effettiv taċ-ċittadini tal-

UE fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

tal-UE permezz tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini 

Ewropej; 

22. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-appoġġ 

tal-kumitat għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini 

Ewropej; jinnota l-proposta tal-

Kummissjoni għal reviżjoni tar-

regolament; huwa tal-fehma li sabiex 

tiżdied l-importanza tal-Inizjattiva taċ-

Ċittadini Ewropej bħala għodda għall-

parteċipazzjoni demokratika, għandhom 

jiġu adottati l-miżuri meħtieġa kollha biex 

jiġi żgurat li l-proposti leġiżlattivi jiġu 

sottomessi għal Inizjattivi taċ-Ċittadini 

Ewropej li jirnexxu; jiddispjaċih li l-

Kummissjoni naqset milli tqis kif xieraq il-

ħidma reċenti dwar riżoluzzjoni mhux 

leġiżlattiva dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini 

Ewropej, u b'hekk naqset ukoll milli 

tirrispetta bis-sħiħ il-ftehim 

interistituzzjonali; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tqis il-kontribut sostantiv 

tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-

attivitajiet futuri tiegħu bil-għan li 
jinkiseb l-involviment sħiħ u effettiv taċ-

ċittadini tal-UE fil-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet tal-UE; 

Or. en 
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Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 22a. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma 

wżatx is-setgħat ta' kontroll tagħha b'mod 

determinanti biex tevita t-tqegħid fis-suq 

uniku ta' karozzi li jniġġsu u li jaħdmu 

bid-diżil, li jikkontribwixxu b'mod 

sinifikanti għar-rilaxx tal-NO2 fl-

atmosfera b'livelli ogħla mill-valur ta' 

limitu u li ma jikkonformawx mar-regoli 

tal-UE fir-rigward tal-approvazzjoni tat-

tip u l-emissjonijiet ta' vetturi tal-

passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief; 

ifakkar li tali aspett huwa parti integrali 

mit-tħassib taċ-ċittadini li eżerċitaw id-

dritt tagħhom tal-petizzjoni biex jitolbu 

ħarsien effikaċi tas-saħħa tal-bniedem, 

tal-ambjent u tad-drittijiet tal-

konsumaturi; 

Or. en 
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Emenda  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 22b. Jenfasizza li t-trasparenza u l-

aċċess sħiħ tad-dokumenti tal-

istituzzjonijiet tal-UE għandha tkun 

regola ġenerali biex jiġu żgurati l-ogħla 

livelli ta' ħarsien tad-drittijiet demokratiċi 

taċ-ċittadini; huwa tal-fehma li proposta 

biex jiġi emendat ir-Regolament (KE) 

Nru 1049/2001 għandha titressaq 

minnufih; 

Or. en 

 

 


