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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 tkun 

ipproċessata b'mod effiċjenti u 

trasparenti, u billi kull petizzjonant 

għandu d-dritt li jirċievi tweġiba mingħand 

il-Kumitat għall-Petizzjonijiet b'konformità 

sħiħa mad-dritt għal amministrazzjoni tajba 

stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 

u bi qbil mal-proċedura amministrattiva 

fformulata b'mod ċar għall-petizzjonijiet 

mill-2014, li finalment jiżguraw li ċ-

ċittadini jirċievu tweġiba bil-miktub fi 

żmien disa' xhur; 

Or. en 
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2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ua (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ua. billi r-rwol tal-gruppi ta' ħidma fil-

Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa li 

jippermettu l-ipproċessar malajr u 

effiċjenti tal-petizzjonijiet billi 

jirrapportaw lill-Kumitat dwar il-progress 

li jkun sar; billi, f'dak il-kuntest, il-

mandat tagħhom jenħtieġ li jkun ċar 

ħafna u limitat f'termini ta' objettivi u 

żmien sabiex ma jiddewwimx ix-xogħol 

tal-Kumitat; 

Or. en 



 

AM\1141535MT.docx  PE614.282v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.12.2017 A8-0387/16 

Emenda  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0387/2017 

Notis Marias 
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2017/2222(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ab (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AB. billi r-reviżjoni sostanzjali tar-

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament 

(adottata fil-Plenarja f'Diċembru 2016) 

tinvolvi wkoll tibdil fil-proċedura tal-

petizzjonijiet u l-kjarifika tagħha; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jiddispjaċih li ma sar l-ebda 

progress sinifikanti fil-każ li jikkonċerna 

d-drittijiet elettorali tan-nonċittadini fl-

Estonja u fil-Latvja, wara l-petizzjoni 

0747/2016; jenfasizza li kwalunkwe 

dewmien bla bżonn jista' jikkawża nuqqas 

ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej; 

imħassar 

Or. en 

 

 


