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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Petizzjonijiet

PETI_PV(2020)297_1

MINUTI
Laqgħa ta' nhar l-Erbgħa 19 ta' Frar 2020, 10.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

u l-Ħamis 20 ta' Frar 2020, 9.00 - 12.30

BRUSSELL

Il-laqgħa bdiet fl-10.06 nhar l-Erbgħa, 19 ta' Frar 2020, u kienet preseduta mis-Sa Yana 
Toom, (it-tieni  Viċi President).

1. Adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
L-aġenda ġiet adottata fil-forma li tidher f'dawn il-minuti.

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat ta': 

• 20-21 ta' Jannar 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ annessi

Il-minuti ġew approvati.

3. Avviżi tal-President

Xejn
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Diżabilità

4. Rapport tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar 
"Id-dritt reali tal-persuni b'diżabilità li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew" ( 
Rapport ta' informazzjoni) 
- preżentazzjoni minn Krzysztof PATER, Rapporteur - KESE

Kelliema: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (Kummissjoni Ewropea - EMPL), Ádám 
Kósa, Mario Furore, Tatjana Ždanoka.

fl-10.30

***Ħin għall-votazzjoni***  
(Votazzjoni elettronika)

5. Opinjoni dwar il-Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2017 u fl-2018 
(2019/2132(INI))
Rapporteur għal opinjoni: RUIZ DEVESA  (S-D)

- adozzjoni ta' abbozz ta' opinjoni

L-opinjoni ġiet adottata b'27 vot favur, 0 kontra u 2 astensjonijiet).

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

Opinjoni

6. Opinjoni dwar ir-Rapport ta' Inizjattiva Proprja dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet 
Fundamentali fl-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali għas-snin 2018-2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Rapporteur għal opinjoni: TOOM  (Renew)

- eżami tal-abbozz ta' opinjoni

Kelliema: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Fil-preżenza tal-Kummissjoni Ewropea

A. Petizzjonijiet għad-diskussjoni fil-Kumitat abbażi tat-tweġiba bil-miktub tal-
Kummissjoni jew dokumenti oħra li waslu
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Edukazzjoni

7. Petizzjoni 1106/2018, imressqa minn Alexander Edberg Thoren, ta' ċittadinanza 
Żvediża, dwar it-tnedija ta' proċess ta' reġistrazzjoni integrata u dokument ta' 
identifikazzjoni għall-istudenti tal-Erasmus fl-Ewropa

Kelliema: Harpa Sif Arnarsdottir (Kummissjoni Ewropea-EAC), Monika Mosshammer 
(Kummissjoni Ewropea-JUST), Agnès Evren, Massimiliano Smeriglio.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa u jsir monitoraġġ tal-iżviluppi futuri tal-Kummissjoni 
dwar il-Kard Ewropea tal-Istudenti.

Drittijiet fundamentali

8. Petizzjoni 0594/2019, imressqa minn B.E., ta' ċittadinanza Ġermaniża, b'sitt firem, 
dwar il-ħtif internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun

Petizzjoni 0841/2019, imressqa minn T.P., ta' ċittadinanza Taljana, dwar il-ħtif 
internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun

Petizzjoni 0842/2019, imressqa minn Vincent Fichot, ta' ċittadinanza Franċiża, 
dwar il-ħtif internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun

Petizzjoni 0843/2019, imressqa minn M.B., ta' ċittadinanza Taljana, dwar il-ħtif 
internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun
(fil-preżenza tal-Koordinatur għad-drittijiet tat-tfal u l-Presidenza Kroata)

Kelliema: B.E. (petizzjonant 594/2019), Paul-George Touja (kopetizzjonant 594/2019), 
Vincent Fichot (petizzjonant 842/2019), T.P (petizzjonant 841/2019), Patrizia De Luca 
(Kummissjoni Ewropea-JUST), Ewa Kopacz (Koordinatur għad-drittijiet tat-tfal), Yana 
Toom, Ignazio Corrao, Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana 
Ždanoka, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

Il-laqgħa kompliet fil-11:56 u kienet preseduta minn Ryszard Czarnecki, it-Tielet 
Viċi President.

Deċiżjoni:   il-petizzjonijiet jibqgħu miftuħa u jiġu mmonitorjati żviluppi futuri tal-
Kummissjoni dwar din il-kwistjoni, tintbagħat ittra lil Josep Borrell, Rappreżentant Għoli 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, tintbagħat ittra lid-Delegazzjoni tal-Ġappun, 
tintalab awtorizzazzjoni biex tiġi abbozzata mozzjoni għal riżoluzzjoni qasira.
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Il-laqgħa ġiet aġġornata f'12:16.

***
Il-laqgħa tkompliet fis-14.33, u kienet preseduta minn Tatjana Ždanoka, l-Ewwel Viċi 

President.

Agrikoltura – Kompetizzjoni

9. Petizzjoni 0280/2019, minn J.B., ta' ċittadinanza Spanjola, dwar is-sitwazzjoni tal-
bdiewa li jkabbru l-larinġ fir-reġjun ta' Valencia

Kelliema: Luc Berlottier (Kummissjoni Ewropea-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José 
Manuel Garcia-Margallo Y Marfil, Adrian Vazquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara 
Aguilera García.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, tintbagħat ittra ta' tfakkira lill-Kumitat AGRI, il-
Kummissjoni tintalab tagħti segwitu.

Il-laqgħa kompliet fl-16:16, preseduta minn Dolors Montserrat (President).

Ambjent

10. Petizzjoni 0886/2016, imressqa minn T.M.M., ta' ċittadinanza Spanjola, dwar l-istat 
li sejjer lura tal-ekosistema fil-laguna ta' Mar Menor, Murcia

Petizzjoni 1168/2016, imressqa minn Isabel Rubio Perez, ta' ċittadinanza Spanjola, 
f'isem Ecologistas en accion de la Region Murciana dwar il-preservazzjoni tal-"Mar 
Menor"

Petizzjoni 1059/2019, imressqa minn Jose Luis Álarez-Castellanos Rubio, ta' 
ċittadinanza Spanjola, f'isem l-Izquierda Unida los Verdes de la region de Murcia 
dwar it-tniġġis u d-deterjorament tal-kundizzjonijiet ambjentali tal-Mar Menor

Kelliema:  Eduardo Salazar Ortuño (avukat tal-petizzjonant 1168/2016), Jose Luis Álvarez-
Castellanos Rubio (petizzjonant 1059/2019), José María Ramos Florido (Kummissjoni 
Ewropea- ENV), Clara Aguilera García, José Ramón Bauza Díaz,  Marcos Ros Sempere, 
Thomas Waitz, Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego.   

Deċiżjoni: il-petizzjonijiet jibqgħu miftuħa, il-Kummissjoni tintalab tagħti aġġornament bil-
miktub, tintbagħat ittra lid-Direttorat Ġenerali għall-Mar Menor, fi ħdan id-Dipartiment 
reġjonali għall-Ambjent tar-reġjun ta' Murcia, tintbagħat ittra lill-Ministerio de Transición 
Ecológica, il-petizzjoni tintbagħat lill-ENVI għal skopijiet ta' informazzjoni.
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11.  Petizzjoni 956/2016, imressqa minn H. E., ta' ċittadinanza Ġermaniża, f'isem il-
grupp ta' azzjoni "DreiländerRegion gegen Tihange" (Ir-Reġjun ta' Tliet Pajjiżi 
kontra Tihange), dwar l-Impjant tal-Enerġija Nukleari Tihange 2

Petizzjoni 156/2018, imressqa minn Christel Schlebusch, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar is-sigurtà tal-Impjant tal-Enerġija Nukleari Tihange 2

 
Kelliema:  Dr. Tim Grüttemeier (rappreżentant tal-petizzjonant 956/2016), Walter Schumacher 
(rappreżentant tal-petizzjonant 156/2018), Aneta Siejka (Kummissjoni Ewropea-ENER), 
Pascal Arimont, Daniel Freund.

Deċiżjoni: : il-petizzjoni tibqa' miftuħa, il-Kummissjoni tintalab tagħti aktar informazzjoni, u 
speċjalment li tipprovdi lista ta' dokumenti li waslu mingħand l-awtoritajiet Belġjani dwar il-
kwistjonijiet ta' sikurezza tal-impjant tal-enerġija, terġa' tintbagħat ittra lill-awtoritajiet Belġjani 
li titlob li tiġi mogħtija informazzjoni dwar is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija.

12. Petizzjoni 690/2018, imressqa minn Lucian Saulenu, ta' ċittadinanza Rumena, 
f'isem l-Assoċjazzjoni għar-Rinaxximent ta' Craiova (ARC), dwar l-estensjoni 
ppjanata tal-operat tal-impjant tal-enerġija nukleari Kozloduy fil-Bulgarija

Petizzjoni 784/2019, imressqa minn P.P., ta' ċittadinanza Bulgara, f'isem grupp ta' 
ċittadini u NGOs Bulgari u Rumeni, dwar tħassib ta' sigurtà minħabba 
repożitorju għal skart radjuattiv fil-Bulgarija

Kelliema:  P.P. (petizzjonant 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (Kummissjoni Ewropea-
ENV), Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Deċiżjoni: il-petizzjoni tingħalaq.

13. Petizzjoni 827/2018, imressqa minn Olga Daskali, ta' ċittadinanza Griega, dwar l-
allegat ksur serju tad-dritt tal-UE fil-proċedura ta' ħruġ ta' liċenzji ta' erba' 
impjanti tal-enerġija fi ħdan żona naturali protetta fil-muniċipalità ta' Mesolongi, 
il-Greċja

Kelliema:  Olga Daskali (petizzjonant), Paul Speight (Kummissjoni Ewropea- ENV), Alex 
Agius Saliba, Margrete Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.

Il-laqgħa kompliet fil-17:26 u kienet preseduta minn Tatjana Ždanoka, it-Tielet 
Viċi President.
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Deċiżjoni: il-petizzjoni tibqa' miftuħa, il-Kummissjoni tintalab tinvestiga l-allegazzjonijiet tal-
petizzjonanti, u tirrapporta lura dwar il-konformità tal-proġett mal-liġi tal-UE u l-
konvenzjonijiet internazzjonali.

Diżabilità

14. Petizzjoni 0367/2018, imressqa minn Arianna Colonello, ta' ċittadinanza Taljana, 
dwar id-dritt għax-xogħol tal-persuni b'diżabilità

Kelliema:  Inma Placencia Porrero (Kummissjoni Ewropea-EMPL), Jaroslaw Duda, Chiara 
Maria Gemma, Mario Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, tintbagħat ittra lill-awtoritajiet nazzjonali konċernati li 
jintalbu jiżguraw l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi fit-territorju 
tagħhom, il-Kummissjoni tintalab tagħti aktar informazzjoni dwar it-traspożizzjoni xierqa tad-
Direttiva.

Il-laqgħa ġiet aġġornata fil-17.51. 

* * *

Il-laqgħa tkompliet fis-17.52, u kienet preseduta minn Dolors Montserrat (President).

15. Laqgħa tal-Koordinaturi (bil-magħluq) 

Il-laqgħa ġiet aġġornata fis-18.59.

* * *

Il-Ħamis, 20 ta' Frar 2020

Il-laqgħa ssoktat il-Ħamis, 20 ta' Frar 2020 fid-09.03, u kienet preseduta minn Dolors 
Montserrat (President).

16. Avviżi tal-President dwar id-deċiżjonijiet tal-Koordinaturi

1. Adozzjoni tal-aġenda
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L-abbozz tal-aġenda ġie adottat.

2. Avviżi tal-President 

Il-President infurmat lill-koordinaturi dwar il-laqgħa tagħha mal-Presidenti tal-Kumitati 
EMPL u LIBE dwar il-Presidenza possibbli tal-Qafas tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet 
ta' Persuni b'Diżabilità tan-NU mill-Parlament. Hija se tirrapporta lura lilhom dwar 
kwalunkwe żvilupp ġdid.

Il-President infurmat lill-koordinaturi li, rigward ir-rapport ta' implimentazzjoni mitlub 
dwar il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE fl-ambitu tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità tan-NU, kif muri permezz tal-petizzjonijiet, il-Kumitat EMPL talab 
li l-awtorizzazzjoni ma tingħatax qabel ma jiġi ċċarat l-ambitu tal-INI, u l-Kumitat LIBE 
kkontesta l-kompetenza tal-Kumitat PETI.

Il-koordinaturi ħadu nota tad-deċiżjoni adottata fil-kumitat li tiġi abbozzata mozzjoni 
għal riżoluzzjoni qasira dwar il-ħtif internazzjonali u domestiku tat-tfal mill-UE fil-
Ġappun.

3. Adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda tal-laqgħa tal-Kumitat PETI fis-16 u s-
17 ta' Marzu 2020

L-abbozz ta' aġenda ġie adottat kif muri hawn taħt. 

Petizzjonijiet dwar il-lindan li jikkonċernaw il-Pajjiż Bask u Galizja se jitpoġġew fl-
aġenda ta' April minħabba l-elezzjonijiet reġjonali f'dawn ir-reġjuni fil-5 ta' April.

Il-koordinaturi inkarigaw lill-gruppi biex jikkoordinaw xi mistoqsijiet għal-laqgħa mal-
VP Maroš Šefčovič sabiex il-ħin jintuża b'mod aktar effiċjenti.

4. Talbiet mill-Gruppi

a) Rigward it-talbiet tal-Grupp PPE:

Ġie deċiż li tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza għall-petizzjoni 0087/2020 dwar il-
ksur possibbli minn Spanja tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2074 dwar miżuri restrittivi 
fir-rigward tas-sitwazzjoni fil-Venezwela u li l-petizzjoni tiġi inkluża fl-aġenda ta' 
Marzu.

Il-petizzjoni 0477/2017 imressqa minn ċittadin Pollakk dwar diskriminazzjoni kontra 
l-ġurnalisti u restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni fil-mezzi tax-xandir pubbliku 
fil-Polonja, il-petizzjoni 0671/2018 dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri dissważivi 
għas-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol u d-drogi, il-petizzjoni 0352/2019 imressqa 
minn D.V (ta' ċittadinanza Rumena) dwar ksur allegat tad-drittijiet tal-ħaddiema fl-
Iżlanda u l-petizzjoni 0423/2019 imressqa minn V.M.P (ta' ċittadinanza Rumena), bi 
tliet firem, dwar ksur allegat ta' drittijiet tal-ħaddiema tal-UE fl-Iżlanda, se jiġu inklużi 
fl-aġenda ta' Marzu.
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Petizzjoni 0954/2019 dwar miżuri għall-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni kontra l-
persuni torox u neqsin mis-smigħ ser tkun fl-aġenda ta' April.

b) Rigward it-talbiet tal-Grupp Renew:

Ġie deċiż li tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza għall-petizzjoni 1236/2019 dwar l-
espansjoni tal-minjieri fil-miftuħ f'Turów (il-Polonja) qrib il-fruntieri mal-Ġermanja u 
maċ-Ċekja, u li l-petizzjoni tiġi inkluża fl-aġenda ta' Marzu. Dan kien mitlub ukoll mill-
Grupp Verts.

Il-petizzjoni 0858/2017 imressqa minn Ana Losada, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-
Assemblea għall-Edukazzjoni Bilingwi, dwar l-impatt ta' immersjoni sħiħa fil-Katalan 
fl-iskola għall-familji li jmorru jgħixu fir-reġjun u l-petizzjoni 0548/2019 dwar l-impatt 
tal-użu ta' fungiċidi SDHI fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ekosistemi, se jiġu inklużi fl-
aġenda ta' Marzu.

c) Rigward it-talbiet tal-Grupp Verts:

It-talba biex tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza għall-petizzjoni 1241/2019 dwar is-
sitwazzjoni prekarja tal-infermiera ġiet miċħuda.

It-talba biex il-petizzjoni 0930/2018 dwar id-delitti ta' Antonio Gonzalez Pacheco 
matul id-dittatorjat ta' Franco tiġi inkluża fl-aġenda ta' Marzu ġiet miċħuda.

Il-petizzjoni 0930/2018 dwar id-delitti ta' Antonio Gonzalez Pacheco matul id-
dittatorjat ta' Franco mhux se tkun is-suġġett ta' dibattitu fil-kumitat.

Il-petizzjoni 0058/2019 dwar kindergarten tat-tfal tal-komunità Torka fil-Greċja u l-
petizzjoni 0938/2012 dwar il-baċin tax-xmara Ebro se jiġu inklużi fl-aġenda ta' April.

Il-petizzjonijiet 0197/2016 dwar il-konservazzjoni ta’ l-artijiet mistagħdra fl-istrett ta' 
Ġibiltà u 1721/2013 mill-istess petizzjonant se jiġu inklużi fl-aġendi ta' Mejju jew 
Ġunju.

Il-petizzjoni 38/2020 dwar il-lingwi ta' minoranza fl-iskejjel Latvjani se tiġi inkluża 
f'aġenda meta tkun disponibbli t-tweġiba mill-Kummissjoni.

d) Rigward it-talba mis-Sa Evi (NI):

Ġie deċiż li l-petizzjoni 0336/2012 imressqa minn by C.R. (ta' ċittadinanza Daniża), 
dwar il-qtugħ regolari tad-dnub tal-qżieqeż fid-Danimarka, il-petizzjoni 0721/2014 
imressqa minn Joanna Swabe (ta' ċittadinanza Brittanika), f'isem Human Society 
International, u żewġ firmatarji, dwar il-qtugħ regolari tad-dnub tal-ħnieżer, u l-
petizzjoni 1141/2014 imressqa minn Fredrick Federley (ta' ċittadinanza Żvediża), dwar 
il-qtugħ tad-dnub tal-ħnieżer jiġu inklużi fl-aġenda ta' April.

5. Opinjonijiet

a) Il-koordinaturi ddeċidew li l-Kumitat PETI m'għandux jabbozza opinjoni għar-
rapport annwali tal-Kumitat AFET dwar l-esportazzjoni tal-armi.
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b) Il-koordinaturi ddeċidew li l-Kumitat PETI għandu jabbozza opinjoni dwar ir-rapport 
tal-Kumitat EMPL dwar "It-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar 
fost dawk li jaħdmu".

c) Il-koordinaturi ddeċidew li jallokaw l-opinjoni għar-rapport tal-Kumitat AFET dwar 
it-Turkija - Rapport annwali ta' progress 2019 lill-ECR (is-Sur Fragos). 

6. Żjarat ta' ġbir ta' informazzjoni

Il-koordinaturi ddeċidew li jipposponu ż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni lejn il-Polonja 
għat-tieni semestru u minflok issir żjara ta' ġbir ta' informazzjoni lejn Uffiċċju tal-
Benesseri taż-Żgħażagħ Ġermaniż (Jugendamt).

Barra minn hekk, il-Koordinaturi ddeċidew li l-Kumitat PETI għandu jitlob li jingħaqad 
mad-delegazzjoni EMPL għall-Konferenza tal-Istati Parti għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. 

7. Seduti ta' smigħ u ta' għarfien espert mid-Dipartiment Tematiku

Il-koordinaturi ddeċidew li jorganizzaw żewġ seduti ta' smigħ matul it-tieni semestru: 
"Impatti ambjentali u soċjali tal-attività tal-minjieri fl-UE" u "Ir-Relazzjonijiet 
interistituzzjonali fit-trattament tal-petizzjonijiet: ir-rwol tal-Kummissjoni". 

Il-koordinaturi qablu li jitolbu sessjoni ta' ħidma dwar "Id-drittijiet tal-LGBTI fl-
Ewropa" mid-Dipartiment Tematiku.

8, 9 u 10.

Il-koordinaturi ddeċidew li jsegwu proċedura bil-miktub.

11. L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Minority SafePack"

Il-koordinaturi ħadu nota tal-programm u tal-fatt li skont l-Artikolu 230 tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-PE dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini, il-President se jinforma lill-
petizzjonanti li ressqu petizzjonijiet dwar temi relatati ma' din l-ECI, li din l-ECI ġiet 
imressqa lill-Kummissjoni Ewropea u li s-seduta ta' smigħ imsemmija fl-Artikolu 14 
tar-Regolament ECI hi skedata għat-23 ta' Marzu 2020. 

12. Talbiet mill-Grupp Verts - organizzazzjoni ta' laqgħat

Pospost għal aġenda futura.  
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13. Punti għall- informazzjoni

Il-koordinaturi ħadu nota tat-tweġiba tal-AFCO għat-talba tal-PETI biex ikun involut 
fin-negozjati tal-Istatut tal-Ombudsman. Il-koordinaturi talbu lill-President jinsisti li 
tinżamm il-kompetenza tal-Kumitat PETI u eventwalment, is-Sur Rangel jiġi mistieden 
jagħti tagħrif lill-Kumitat PETI dwar in-negozjati.

Il-koordinaturi ħadu nota tal-punti li ġejjin għal skopijiet ta' informazzjoni.  

a) Lista ta' petizzjonijiet reġistrati meqjusa mid-DĠ Presidenza li huma potenzjalment 
mhux konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 227 tat-TFUE, ippreżentata lill-
Membri kollha fil-11 ta' Frar 2020.

Lista 3 tikkonċerna l-petizzjonijiet minn 1266-19 sa 1357-19 u minn 0001-20 sa 0061-
20.

1 Kwistjonijiet li jidher li ma jaqgħux taħt l-oqsma tal-attivitajiet tal-Unjoni
1272-19, 1278-19, 1280-19, 1292-19, 1294-19, 1304-19,1307-19, 1309-19 1317-19, 
1326-19, 1337-19, 1338-19, 1342-19, 1343-19, 1344-19, 1347-19, 0002-20, 0022-20. 
0023-20, 0024-20,

2. Nuqqas ta' elementi sostanzjali li jippermettu l-identifikazzjoni tal-oqsma tal-
attivitajiet tal-Unjoni

1274-19.

3. Raġunament inkoerenti mingħajr rabta ċara mal-oqsma tal-attivitajiet tal-Unjoni
              1291-19, 1327-19, 1339-19, 1355-19, 0035-20.
              

Il-petizzjonijiet 1293-19, 1322-19, 1276-19 u 1321-19 tneħħew mil-Lista 3.

b) Petizzjonijiet irtirati

Il-petizzjoni li ġejja ġiet irtirata wara l-aħħar laqgħa tal-koordinaturi:

0628/2019 imressqa minn P.C.P., ta' ċittadinanza Spanjola, dwar l-allegat użu mhux 
xieraq ta' finanzjament mill-FEŻR għar-riċerka fi Spanja
- irtirata mill-petizzjonant fit-28.12.2019
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c) Ittri riċevuti:

- tweġiba tal-Ministeru tal-Klima tal-Polonja 1099-18 PL
- tweġiba tal-Ministeru tal-Klima tal-Polonja 1099-18 EN
- ittra mingħand ir-rappreżentant permanenti ta' Malta  0566-18 dwar il-kontijiet tad-dawl u l-
ilma
- tweġiba mingħand il-Provinċja ta' Como 1144-17 miżbla
- tweġiba mingħand ir-Reġjun ta' Lombardija 1144-17 miżbla
- tweġiba mingħand il-Xunta ta' Galicia 1194-17, 0174-18 u 0386-18
- tweġiba mill-Ministru tal-Ambjent fid-Danimarka 0238-19 UE Direttiva Habitats
- EMPL tweġiba 0189-18 differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa
- FEMM tweġiba 0189-18 differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa
- EMPL tweġiba 1116-18 Ryanair
- FEMM tweġiba 1126-18 direttiva dwar l-abbuż domestiku u l-vjolenza
- JURI tweġiba petizzjoni 0193-19 termini kuntrattwali mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet 

kollettivi
- LIBE konferma petizzjonijiet għal opinjoni għal segwitu u petizzjonijiet għal informazzjoni 

- ebda segwitu
- TRAN ebda opinjoni 0547-19 allokazzjonijiet ta' seats tal-linji tal-ajru
- ITRE ebda segwitu 0486-19 prattiki diskriminatorji minn Netflix

Istituzzjonijiet Ewropej

17. Petizzjoni 1156/2019, imressqa minn Nico Semsrott, ta' ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar l-isem il-ġdid tal-Kamra Plenarja tal-Parlament Ewropew fi Brussell u l-
istabbiliment tas-sede unika tal-Parlament Ewropew fi Brussell

Kelliema: Nico Semsrott (petizzjonant), Dorthe Christensen (Kummissjoni Ewropea-SG.G4), 
Asim Ademov, Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, PETI jistenna l-opinjoni tal-Kumitat AFCO.

Saħħa

18. Petizzjoni 1140/2018, imressqa minn Fernando Novella Asensio, ta' ċittadinanza 
Spanjola, f'isem "Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto", dwar 
Ewropa mingħajr asbestos

Kelliema:  William Tailler (Kummissjoni Ewropea-EMPL), Alex Agius Saliba.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, monitoraġġ tal-iżviluppi futuri min-naħa tal-
Kummissjoni dwar din il-kwistjoni.
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Trattament xieraq tal-annimali

19. Petizzjoni 0171/2019, imressqa minn B. K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-
mortalità tal-insetti minħabba d-dwal tat-toroq

Kelliema: Vujadin Kovacevic (Kummissjoni Ewropea-ENV), Alex Agius Saliba.

Deċiżjoni:  il-petizzjoni tibqa' miftuħa, il-Kummissjoni tintalab tipprovdi aġġornament bil-
miktub, speċjalment dwar linji gwida possibbli għall-awtoritajiet lokali. 

Kompetizzjoni

20. Petizzjoni 1694/2014, imressqa minn Joaquín Pérez Gómez, ta' ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-proċess ta' sejħa pubblika għall-offerti għall-ġestjoni taċ-ċiklu tal-
ilmijiet fiż-Żona Metropolitana ta' Barċellona

Kelliema: Miriam Planas Martin (kopetizzjonant), Joaquín Pérez Gomez (petizzjonant), Dita 
Collinsová (Kummissjoni Ewropea-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba I 
Giner, Sira Rego, Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Deċiżjoni:   Il-petizzjoni tingħalaq.

Affarijiet Soċjali

21. Petizzjoni 0865/2018, imressqa minn Kapka Panayotova, ta' ċittadinanza Bulgara, 
f'isem iċ-Ċentru għal Għajxien Indipendenti dwar l-użu tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej fil-Bulgarija

Kelliema: Aneta Genova Mircheva (rappreżentant tal-petizzjonant), Natasa Kokic 
(rappreżentant tal-petizzjonant), Frank Sioen (rappreżentanta tal-petizzjonant), Cendrine De 
Buggenoms (Kummissjoni Ewropea-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin 
Langensiepen, Ádám Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, tintbagħat ittra lill-gvern Bulgaru li tistaqsi dwar l-
approċċ tal-Bulgarija lejn "id-deistituzzjonalizzazzjoni", prattiki tajba ta' għajxien indipendenti 
veru u ta' inklużjoni soċjali, id-disponibbiltà ta' għażliet ta' akkomodazzjoni aċċessibbli u bi 
prezz li jintlaħaq għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità, il-Kummissjoni tintalab timmonitorja kif 
l-awtoritajiet Bulgari jiżguraw u jippromwovu t-twettiq sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali għall-persuni kollha b'diżabilità.
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Ambjent

22. Petizzjoni 0811/2017, imressqa minn Giovanni Cortese, ta' ċittadinanza Taljana, 
dwar il-proġett għall-bini ta' żewġ baċini ta' detenzjoni għax-Xmara Seveso

Kelliema: Giovanni Cortese (petizzjonant), Laura Tabellini (Kummissjoni Ewropea-ENV), 
Alex Agius Saliba, Eleonora Evi.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, tintbagħat ittra ġdida lir-Reġjun tal-Lombardija u lis-
Sindku ta' Milan, u tintbagħat il-petizzjoni lill-Kumitat ENVI għal informazzjoni.

Il-laqgħa ssoktat fil-11.16, u kienet preseduta minn 
Ryszard Czarnecki, it-Tielet Viċi President.

23. Petizzjoni 0145/2019, imressqa minn Ismael Antonio López Pérez, ta' ċittadinanza 
Spanjola, f'isem l-Assoċjazzjoni Ambjentali "Petón do Lobo", li fiha tintalab 
informazzjoni dwar rieżami tas-self mogħti mill-BEI lill-kumpanija Greenalia 
Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galizja)

Kelliema: Giulio Volpi (Kummissjoni Ewropea-ENER), Radan Kanev.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, monitoraġġ tal-iżviluppi futuri min-naħa tal-
Kummissjoni dwar din il-kwistjoni.

24. Petizzjoni 0143/2019, imressqa minn Alejandro Blasco Sánchez, ta' ċittadinanza 
Spanjola, f'isem il-kunsill muniċipali ta' Real, dwar l-għeluq u r-riabilitazzjoni 
ambjentali ta' siti ta' landfills li m'għadhomx jintużaw fil-muniċipalità ta' Real, 
Valencia

Kelliema: José J. Diaz Del Castillo (Kummissjoni Ewropea-ENV), Inmaculada Rodríguez-
Piñero, Radan Kanev.

Deċiżjoni:   il-petizzjoni tibqa' miftuħa, u tintbagħat ittra lill-Generalitat Valenciana li 
titlobhom jimmonitorjaw is-sitwazzjoni u jirrapportaw lura dwar il-proċess ta' riabilitazzjoni u 
t-tindif tal-landfills lill-Kumitat PETI.

25. Kwistjonijiet varji

Xejn.

26. Data u post tal-laqgħa li jmiss
    16.03.2020 ,  15.00 – 18.30



PE647.029v01-00 14/14 PV\1198119MT.docx

MT

    17.03.2020, 9.00 - 12.30 u 14.30 - 18.30

Il-laqgħa ntemmet fil-11.35.

***

B. Petizzjonijiet li qed jiġi propost li jingħalqu fid-dawl tat-tweġiba bil-miktub tal-
Kummissjoni jew dokumenti oħra riċevuti.

Il-petizzjonijiet li ġejjin se jingħalqu:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019, 

Il-petizzjonijiet li ġejjin se jibqgħu miftuħin:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019
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