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6.12.2017 A8-0387/9 

Emenda  9 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi kull petizzjoni għandha tiġi 

eżaminata u indirizzata bir-reqqa, u billi 

kull petizzjonant għandu d-dritt li jirċievi 

tweġiba mingħand il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet li tindirizza b'mod sħiħ il-

kwistjonijiet imqajma b'konformità sħiħa 

mad-dritt għal amministrazzjoni tajba 

stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea; 

M. billi kull petizzjoni għandha tiġi 

vvalutata u indirizzata bir-reqqa, u billi 

kull petizzjonant għandu d-dritt li jirċievi l-

ewwel tweġiba mingħand il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet li tindirizza b'mod sħiħ il-

kwistjonijiet imqajma b'konformità sħiħa 

mad-dritt għal amministrazzjoni tajba 

stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea; billi l-iskambji u r-risposti 

sussegwenti spiss huma meħtieġa bħala 

riżultat tal-eżami inizjali tal-petizzjonijiet 

jew tal-interazzjoni mal-Kummissjoni u 

mal-awtoritajiet nazzjonali bħala segwitu 

ulterjuri biex jinstabu s-soluzzjonijiet; 

Or. en 
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Margrete Auken 
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Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa N 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

N. billi l-kriterji għall-ammissibilità 

tal-petizzjonijiet skont l-Artikolu 227 tat-

TFUE u l-Artikolu 215 tar-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament jiddikjaraw li l-

petizzjonijiet għandhom jissodisfaw il-

kundizzjonijiet formali li jirregolaw l-

ammissibilità, jiġifieri li l-petizzjonant, li 

huwa ċittadin tal-UE jew residenti fl-UE, 

huwa affettwat minn kwistjoni li taqa' taħt 

l-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea; 

billi 459 petizzjoni ġew iddikjarati 

inammissibbli minħabba li mhumiex 

konformi mal-kundizzjonijiet formali;  

N. billi l-kriterji għall-ammissibilità 

tal-petizzjonijiet skont l-Artikolu 227 tat-

TFUE u l-Artikolu 215 tar-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament jiddikjaraw li l-

petizzjonijiet għandhom jissodisfaw il-

kundizzjonijiet formali li jirregolaw l-

ammissibilità, jiġifieri li l-petizzjonant, li 

huwa ċittadin tal-UE jew residenti fl-UE, 

huwa affettwat minn kwistjoni li taqa' taħt 

l-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea; 

billi huwa mifhum li dawn l-oqsma ta' 

attività jmorru lil hinn ħafna mill-

aggregazzjoni sempliċi tal-kompetenzi 

esklużivi tal-UE; billi 459 petizzjoni ġew 

iddikjarati inammissibbli minħabba li 

mhumiex konformi mal-kundizzjonijiet 

formali;  

Or. en 
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Notis Marias 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 

2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  22a. Iqis li l-missjonijiet ta' ġbir ta' 

informazzjoni huma prerogativa kruċjali 

tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li 

jippermettulu joqrob l-aktar possibbli lejn 

iċ-ċittadini fil-postijiet fejn iqum it-tħassib 

tagħhom u li tali missjonijiet għaldaqstant 

għandhom jiġu sfruttati sal-potenzjal sħiħ 

tagħhom fil-Kumitat; jiddispjaċih dwar il-

kanċellament tal-missjonijiet ta' ġbir ta' 

informazzjoni skedati u tal-ġranet mitlufa 

fi tħejjija relatata mis-segretarjat tal-

kumitat li dan iġib miegħu; ifakkar li tali 

sitwazzjonijiet ta' spiss ikollhom 

implikazzjonijiet mhux biss f'termini 

amministrattivi u baġitarji, li jinħolqu 

minn spejjeż diġa mġarrba li jinvolvu l-

flus tal-kontribwenti, iżda wkoll fir-

rigward tal-perċezzjonijiet tal-

petizzjonanti, l-awtoritajiet ikkonċernati u 

ċittadini oħrajn involuti fit-tħejjija taż-

żjarat fuq il-post; iqis li dan jipperikola l-

immaġni tal-Kumitat, tal-Parlament u tal-

istituzzjonijiet tal-UE b'mod ġenerali; 

jissuġġerixxi li l-Kumitat għall-

Petizzjonijiet għandu jitħalla jkollu regoli 

aktar flessibbli dwar id-dati eliġibbli u 

jkun jista' jagħmel deċiżjonijiet ad hoc 

aktar fil-ħin sabiex il-missjonijiet ta' ġbir 

ta' informazzjoni ma jikkonfliġġux 

sistematikament ma' dawk tad-

delegazzjonijiet esterni u sabiex tiġi 
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żgurata l-attwazzjoni b'suċċess ta' dawn 

il-missjonijiet bil-preżenza suffiċjenti tal-

Membri kif meħtieġ;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jenfasizza d-diversità kbira tat-temi 

mqajma fil-petizzjonijiet imressqa, mis-suq 

intern, il-ġustizzja, l-enerġija u t-trasport 

għad-drittijiet fundamentali, is-saħħa, il-

liġi ambjentali, id-diżabilità u l-benesseri 

tal-annimali u dwar id-diversi 

implikazzjonijiet tal-Brexit fuq iċ-ċittadini; 

jissottolinja ż-żieda b'10 % fin-numru ta' 

petizzjonijiet li tressqu fl-2016 (1 569) u 

jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej biex 

iżommu persunal adegwat fis-servizzi 

inkarigati mit-trattament tal-petizzjonijiet, 

b'mod partikolari fis-segretarjat tal-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet;  

25. Jenfasizza d-diversità kbira tat-temi 

mqajma fil-petizzjonijiet imressqa, mis-suq 

intern, il-ġustizzja, l-enerġija u t-trasport 

għad-drittijiet fundamentali, is-saħħa, il-

liġi ambjentali, id-diżabilità u l-benesseri 

tal-annimali u dwar id-diversi 

implikazzjonijiet tal-Brexit fuq iċ-ċittadini; 

jissottolinja ż-żieda b'10 % fin-numru ta' 

petizzjonijiet li tressqu fl-2016 (1 569) u 

jtenni t-talba tiegħu lill-istituzzjonijiet 

Ewropej biex iżommu persunal adegwat 

fis-servizzi inkarigati mit-trattament tal-

petizzjonijiet, b'mod partikolari fis-

segretarjat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

sabiex tittejjeb il-kapaċità tal-ħidma tal-

Kumitat; jenfasizza l-ħtieġa għal aktar 

reklutaġġ ta' uffiċjali b'esperjenza 

mingħajr dewmien;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura t-

twettiq ta' analiżijiet komprensivi dwar 

jekk il-valutazzjonijiiet ambjentali li saru 

mill-Istati Membri humiex konformi mad-

dritt tal-Unjoni, fir-rigward tal-

awtorizzazzjoni ta' twettiq ta' proġetti 

infrastrutturali li dwarhom iċ-ċittadini, 

permezz tal-petizzjonijiet, urew ir-riskji 

serji għas-saħħa tal-bniedem u għall-

ambjent;  

26. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura t-

twettiq ta' analiżijiet komprensivi dwar 

jekk il-valutazzjonijiiet ambjentali li saru 

mill-Istati Membri humiex konformi mad-

dritt tal-Unjoni, fir-rigward tal-

awtorizzazzjoni ta' twettiq ta' proġetti 

infrastrutturali li dwarhom iċ-ċittadini, 

permezz tal-petizzjonijiet, urew ir-riskji 

serji għas-saħħa tal-bniedem u għall-

ambjent; jinsisti fuq l-importanza ta' dawn 

l-analiżijiet u l-azzjonijiet li jkun possibbli 

li jitwettqu mill-Kummissjoni fuq bażi ex 

ante proattiva sabiex tiġi evitata d-

degradazzjoni ambjentali irriversibbli, 

f'konformità mal-prinċipju ta' 

prekawzjoni;  

Or. en 

 

 


