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Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonjiet għall-2008 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar id-deliberazzjonijiet tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2008 (2008/2301(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet, 

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-missjonijiet ta' ġbir tal-fatti magħmula mill-Kumitat fl-

2008 li saru fir-Rumanija, fil-Bulgarija u fi Franza u r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet 

korrispondenti approvati mill-Kumitat, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 21 u 194 tat-Trattat KE, li jikkonferixxu fuq iċ-ċittadini u r-

residenti kollha tal-UE d-dritt li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 45 u 192(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A6-0232/2009), 

A. filwaqt li jagħraf l-importanza tal-proċess tal-petizzjonijiet u l-attributi speċifiċi tiegħu, li 

jippermettu lill-kumitat responsabbli jfittex soluzzjonijiet u spjegazzjonijiet għaċ-ċittadini 

tal-UE li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament, 

B. wara li kkunsidra l-għadd dejjem jikber ta' ċittadini tal-UE li jressqu petizzjonijiet 

quddiem il-Parlament, flimkien mal-isforzi mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex ikompli 

jħaffef il-proċeduri tiegħu sabiex jiġi pprovdut servizz aħjar liċ-ċittadini li qed ifittxu l-

assistenza tiegħu, 

C. billi diversi rakkomandazzjonijiet minn dawk li ġew adottati fir-Rapport Annwali tal-

2007 għadhom iridu jiġu implimentati mill-awtoritajiet tal-Parlament, bħat-talba għal 

titjib urġenti tar-riżorsi amministrattivi, inklużi riżorsi fl-għarfien espert lingwistiku u 

legali, tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex tiżdied il-kapaċità tal-Parlament biex imexxi 

investigazzjonijiet indipendenti tal-petizzjonijiet indirizzati lilu, u, pereżempju li 

jikkopera aktar mill-qrib ma' SOLVIT fil-qasam tal-petizzjonijiet u l-ilmenti rigward is-

suq intern, kif ukoll il-ħolqien ta' portal komuni tal-UE għaċ-ċittadini Ewropej, 

D. filwaqt li huwa konxju mill-fatt li, minkejja l-progress konsiderevoli fl-iżvilupp tal-

istrutturi u l-politiki tal-Unjoni waqt dan il-perjodu, iċ-ċittadini jibqgħu konxji b’mod 

dirett ta' ħafna nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-Unjoni peress li 

jaffettwawhom b'mod dirett u billi dawn spiss huma s-suġġett tal-petizzjonijiet li jaslu, 

E. billi l-istituzzjoni tal-“Inizjattivi taċ-Ċittadini” skont it-Trattat ta’ Liżbona se tirriżulta 

f’parteċipazzjoni pubblika akbar fl-attivitajiet u fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea, 

F. billi, konsegwentement, il-Parlament għandu responsabilità li jiżgura applikazzjoni aħjar 

tal-liġi Komunitarja mill-Istati Membri individwali fl-interessi taċ-ċittadini u r-reisidenti 

tal-UE, u b’hekk li jaħdem id f’id mal-Istati Membri biex jintlaħaq dan l-objettiv, 



G. billi, madankollu, ħafna Stati Membri jibqgħu jsibuha bi tqila li jikkoperaw b'mod attiv 

mal-kumitat responsabbli, b'mod partikulari billi jonqsu milli jattendu laqgħat tal-kumitat, 

u peress li dan juri nuqqas ta' koperazzjoni leali mal-istituzzjoni, 

H. billi n-nuqqas ta’ koperazzjoni attiva u f’waqtha mal-ħidma tal-kumitat responsabbli fl-

interess tal-applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja tqajjem dubji dwar ix-xewqa u l-

intenzjoni tal-Istat Membru kkonċernat li japplika korrettament il-politiki u l-objettivi tal-

UE u għalhekk jesponi lill-awtoritajiet għal miżuri fis-sura ta’ sanzjonijiet u pieni li huma 

disponibbli skont it-termini tat-Trattati kif ukoll għall-kritika pubblika, 

I. filwaqt li jagħraf, madankollu, li ħafna Stati Membri juru livell tajjeb ta’ koperazzjoni u 

ħidma mal-Parlament fi sforz biex iwieġbu għall-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini kif 

inhuma espressi permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet, 

J. filwaqt li jagħraf il-kontribut kostruttiv li jsir lill-proċess tal-petizzjonijiet mis-servizzi 

tal-Kummissjoni, li b’mod regolari jipprovdu, fuq it-talba tal-kumitat responsabbli, 

evalwazzjonijiet preliminari ta’ ħafna petizzjonijiet li jaslu, 

K. billi koperazzjoni bħal din tista’ u għandha tkompli tissaħħaħ aktar, speċjalment f’dak li 

jirrigwarda l-proċeduri skont l-Artikoli 226 u 228 tat-Trattat KE f’każijiet li jkunu 

ġġustifikati kif jixraq, 

L. billi l-Parlament iqis li hu leġittimu li jagħmel użu mis-setgħat tiegħu skont l-Artikolu 230 

tat-Trattat KE, jekk dan ikun meħtieġ sabiex jintemm ksur serju tal-liġi Komunitarja li 

jkun ġie żvelat fil-kors tal-eżami ta’ petizzjoni u meta tippersisti differenza sinifikanti fl-

interpretazzjoni, minkejja sforzi biex din tiġi riżolta, bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, 

rigward l-azzjoni meħtieġa skont il-liġi Komunitarja għall-ħarsien tad-drittijiet taċ-

ċittadini fil-każ konċernat, 

M. billi l-proċedura ta’ ksur ma tipprovdix rimedju għall-petizzjonanti anke meta Stat 

Membru jkun obbligat mill-Qorti tal-Ġustizzja li jimmodifika l-leġiżlazzjoni tiegħu 

sabiex iġibha konformi mal-atti leġiżlattivi tal-UE, 

N. billi l-inabilità li jkun ipprovdut rimedju mhux ġudizzjarju direttament liċ-ċittadini tal-UE 

li kienu jew li saru vittmi tan-nuqqas ta’ applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-UE tikkostitwixxi 

inġustizzja bażika li jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE, u 

b’mod partikulari mill-Parlament, 

O. billi, skont l-Artikolu 230 tat-Trattat KE, il-Parlament għandu d-dritt li jressaq azzjonijiet 

quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja bl-istess kundizzjonijiet bħall-Kunsill u l-Kummissjoni u 

billi, skont l-Artikolu 201 tat-Trattat KE, il-Parlament għandu s-setgħa li jeżerċita kontroll 

fuq l-attivitajiet tal-Kummissjoni u b’hekk għandu disponibbli kemm l-istrumenti legali 

kif ukoll dawk politiċi biex jirreaġixxi b’mod iktar effettiv għat-tħassib leġittimu taċ-

ċittadini, 

P. billi l-Parlament għandu jeżamina mill-ġdid il-proċeduri tiegħu stess sabiex jiffaċilita l-

azzjonijiet, partikolarment skont l-Artikolu 121 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, quddiem 

il-Qorti tal-Ġustizzja meta d-drittijiet tal-petizzjonanti jkunu f’riskju, 

Q. billi għandu jitfakkar li skont l-Artikolu 6 tat-Trattat UE, l-Unjoni hija msejsa fuq il-

prinċipji tal-libertà, tad-demokrazija, tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 



fundamentali, u tal-istat tad-dritt, prinċipji li huma wkoll element bażiku tal-kriterji ta’ 

Kopenħagen għall-adeżjoni fl-UE, u billi l-Artikolu 7 tat-Trattat UE jistipula proċeduri 

speċifiċi li jistgħu jinbdew f’każ ta’ ksur serju u konsistenti tal-prinċipji msemmija, jew 

riskju ċar ta’ dan, 

R. filwaqt li huwa konxju mill-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa f’seduti plenarji 

fl-2008 u adottati mill-maġġoranza l-kbira tal-Membri, skont l-Artikolu 192(1) tar-Regoli 

ta' Proċedura tal-Parlament fuq il-bażi tal-petizzjonijiet li waslu rigward l-impatt tal-

pipeline tal-gass tan-Nord Stream taħt il-Baħar Baltiku u rigward kumpaniji tad-direttorju 

qarrieqa, 

S. billi ż-żieda fit-tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija rriżultat fi proġetti għal 

pipelines għall-gass naturali u għall-gass naturali likwefatt li, speċjalment meta jsiru bl-

għaġla mingħajr evalwazzjoni xierqa tar-riskji u tal-alternattivi, iqajmu t-tħassib tal-

petizzjonanti dwar in-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni li tingħata lir-riskji potenzjalment serji 

għall-ambjent u għas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem partikolarment fir-rigward ta' 

proġetti fil-Baħar Baltiku, Wales u l-Irlanda, 

T. billi huwa evidenti mill-eżami tal-petizzjonijiet li l-listi tal-proġetti msemmija fl-Annessi 

tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ 

ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1, kif emendata, ma jkoprux numru ta’ 

stallazzjonijiet u attivitajiet importanti li tfaċċaw wara l-aħħar emendi għal dawk l-

Annessi, bħall-impjanti ta’ rigassifikazzjoni u l-impjanti tal-bijodiżil, 

U. billi l-bosta petizzjonijiet imressqa dwar in-netwerk Natura 2000 komplew juru li l-

waqfien tat-telf tal-bijodiversità hu sfida kbira għall-Unjoni u li d-Direttiva dwar il-

Ħabitats2 u d-Direttiva dwar l-Għasafar3 jikkostitwixxu għodda bażika u indispensabbli 

sabiex ikun onorat l-impenn tal-UE li ttemm it-telf tal-bijodiversità sal-2010, 

V. billi l-eżami tal-petizzjonijiet wera wkoll li n-nuqqas ta’ sorsi biżżejjed ta' ilma ħelu spiss 

huwa aggravat minn fatturi oħra bħad-domanda li qed tiżdied għall-ilma minħabba l-

urbanizzazzjoni eċċessiva u l-proġetti għall-ħin ħieles, il-manutenzjoni inadegwata tal-

infrastruttura u tal-prevenzjoni tat-tnixxijiet, l-użu intensiv tal-ilma mill-agrikoltura 

industrijali u politika tal-prezzijiet li ma tinkoraġġixxix l-użu sostenibbli tal-ilma, 

W filwaqt li huwa konxju mir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet wara ż-żjarat f’Fos-sur-Mer, Franza, f’Ċipru u fir-Rumanija, 

X. filwaqt li jżomm f’moħħu t-tħassib li ġie espress mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fir-

rigward ta’ ċerti proġetti ta’ infrastruttura fil-Muntanji Rila fil-Bulgarija, li kienu 

osservati waqt żjara għall-ġbir tal-fatti fl-2008, 

Y. billi minkejja li Ann Abraham, l-Ombudsman Parlamentari u tas-Servizz tas-Saħħa tar-

Renju Unit, indirizzat il-Kumitat għall-Petizzjonijiet f'Diċembru tal-2008 u ppreżentatlu 

r-riżultati tal-investigazzjoni tagħha, investigazzjoni li damet sejra erba' snin, ir-reazzjoni 

                                                 
1  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. 
2  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 

u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7). 
3  Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 

selvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1). 



sussegwenti mill-Gvern tar-Renju Unit f'Jannar tal-2009, li kienet tinkludi ħlasijiet ex 

gratia lil kull min intlaqat b'mod sproporzjonat, ma tistax titqies bħala rimedju xieraq 

għall-ħafna vittmi tal-falliment, 

Z. filwaqt li jagħraf il-koperazzjoni pożittiva u kostruttiva mal-Ombudsman Ewropew fl-

2008, l-appoġġ ipprovdut mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet għar-rakkomandazzjonijiet 

miġbura fir-Rapport Annwali tiegħu tal-2007 u fir-Rapporti Speċjali tiegħu dwar l-ilmenti 

1487/2005/ u 3453/2005 rigward l-użu tal-lingwi fl-applikazzjoni tal-proċedura ta’ ksur 

mill-Kunsill u mill-Kummissjoni rispettivament, u filwaqt li jilqa’ b’sodisfazzjon il-

modifiki għall-Istatut tiegħu approvati mill-Parlament, 

AA. billi fl-2008 il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva 1 886 petizzjoni, li minnhom 1 065 

kienu ddikjarati ammissibbli u 821 kienu ddikjarati inammissibbli; billi l-għadd ta' 

petizzjonijiet li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' 

Proċedura żdied b'mod sinifikanti mill-bidu tal-2007, 

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-involviment u l-kontribut tal-petizzjonanti f’kull laqgħa tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet, li jippermetti djalogu dirett u miftuħ mar-rappreżentanti tal-

Parlament Ewropew u jkompli jagħmel kuraġġ liċ-ċittadini individwali u lill-

assoċjazzjonijiet komunitarji tal-UE biex iressqu kwistjonijiet li jikkonċernaw il-qasam ta' 

attività tal-Unjoni Ewropea u li jaffettwawhom b’mod dirett, filwaqt li jemmen li dan il-

proċess jippermetti lill-Parlament bħala istituzzjoni li jkollu rwol sinifikanti fil-

monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja fl-Istati Membri u li jiddefendi aħjar u 

jippromwovi d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini kollha tal-UE kif definiti fit-Trattat tal-

UE; 

2. Iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali, bħala rappreżentanti taċ-ċittadini tal-UE, 

biex jibqgħu għassa fir-rigward tal-mod li bih l-Istati Membri japplikaw it-Trattati u l-atti 

leġiżlattivi tal-UE, b’mod partikulari fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-ambjent, 

mad-drittijiet soċjali u tal-impjieg, mal-moviment ħieles tal-persuni, oġġetti u servizzi, 

mas-servizzi finanzjarji, mad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini inkluż id-dritt tagħhom 

għal proprjetà li tkun akkwistata b’mod leġittimu, mal-għarfien tal-kwalifiki tagħhom u 

ma’ kull sura ta' diskriminazzjoni, u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex 

jikkomunikaw b’mod effettiv maċ-ċittadini sabiex dawn ikunu konxji tad-drittijiet 

tagħhom u tad-dmirijiet tal-istituzzjonijiet nazzjonali u lokali; 

3. Jenfasizza li, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-Parlament ma jistax iqis bħala 

ammissibbli petizzjonijiet li jappellaw kontra deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet kompetenti jew 

ta’ korpi ġudizzjarji tal-Istati Membri u li informazzjoni f'dak ir-rigward trid tiġi 

kkomunikata b’mod ċar u li jiftiehem lill-petizzjonanti; jenfasizza, barra minn hekk, li l-

ilmenti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-

Parlament qabel ma jkunu jistgħu jiġu ddikjarati ammissibbli; 

4. Jitlob li dawk ir-rakkomandazzjonijiet li ġew adottati fir-Rapport Annwali tal-2007 li 

għadhom iridu jiġu implimentati, jiġu implimentati f'perjodu ta’ żmien raġonevoli; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u lill-istituzzjonijiet nazzjonali, 

reġjonali u lokali tagħhom, flimkien mar-Rappreżentanti Permanenti tagħhom, biex 

jikkoperaw bis-sħiħ mal-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew meta jkunu qed 

jiġu investigati allegazzjonijiet jew proposti li jkunu jinsabu fil-petizzjonijiet, fuq bażi 

leali u kostruttiva, bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li jitqajmu 



permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet; 

6. Jitlob li l-korpi responsabbli fil-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill imexxu 

eżami mill-ġdid sħiħ tal-proċeduri possibbli biex tkun żgurata azzjoni ta’ rimedju għaċ-

ċittadini tal-UE u li tkun innegozjata ftehima interistituzzjonali ġdida li tkun tinkorpora 

setgħat imsaħħa għall-kumitati ta’ inkjesta, sabiex ikomplu jiġu msaħħa d-drittijiet taċ-

ċittadini tal-UE; 

7. Jemmen li eżami mill-ġdid bħal dan jikkumplementa kull implimentazzjoni eventwali li 

tista' ssir tat-Trattat ta' Liżbona billi jipprovdi salvagwardji bbażati fuq id-drittijiet u l-

obbligi ddikjarati taċ-ċittadini tal-UE u tal-istituzzjonijiet tal-UE; 

8. Ifakkar li, kif il-Parlament enfasizza fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2004 dwar il-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea1, 

ir-rispett lejn il-valuri, u l-promozzjoni tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni u d-difiża 

tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali huma responsabilità partikolari 

għall-Parlament bħala r-rappreżentant elett direttament taċ-ċittadini Ewropej, u jfakkar 

ukoll li l-Parlament fisser il-fehma f'dik ir-riżoluzzjoni li "l-injorar tal-ħtieġa possibbli 

għal penali joħloq l-impressjoni li l-Unjoni mhix imħejjija jew mhijiex f'pożizzjoni li tuża 

l-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiddefendi l-valuri tagħha"; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni, għal darba oħra, biex tiżgura li jingħata aktar għarfien lill-

proċess tal-petizzjonijiet u li titqiegħed aktar enfasi fuqu, b’mod partikulari fir-rigward 

tal-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ ksur u r-rekwiżit li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ikun 

mgħarraf b’mod dirett u b’mod uffiċjali meta jittieħdu deċiżjonijiet biex jingħata bidu 

għal proċeduri skont l-Artikolu 226 u/jew l-Artikolu 228 li huma relatati mal-kwistjonijiet 

li jitqajmu f’petizzjonijiet individwali; 

10. Ifakkar li l-Parlament ikkunsidra li l-allegazzjonijiet ta’ ksur serju tal-liġi Komunitarja li 

l-Kumitat għall-Petizzjonijiet qies li kellhom bażi soda fid-dawl tal-eżami tal-

petizzjonijiet iżda li l-Istat Membru kkonċernat jirrifjuta li jammetti, u li x’aktarx se 

joħolqu preċedent fil-livell nazzjonali, finalment għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-

Ġustizzja sabiex tkun żgurata l-konsistenza u l-koerenza tal-liġi Komunitarja u r-realtà 

tas-suq intern2; 

11. Jirrikonoxxi li l-proċeduri ta’ ksur, anki meta jirnexxu, jistgħu ma jirriżultawx f’rimedju 

immedjat għat-tħassib speċifiku mqajjem minn petizzjonanti individwali, u li dan spiss 

idgħajjef il-kunfidenza pubblika fil-ħila tal-istituzzjonijiet tal-UE li jilħqu l-aspettattivi 

tagħhom; 

12. Huwa tal-fehma li, peress li hemm indikazzjonijiet ċari li l-objettiv li jintemm it-telf tal-

bijodiversità fl-UE sal-2010 ma jistax jintlaħaq, trid tittieħed azzjoni urġenti sabiex l-

applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u tad-Direttiva dwar l-Għasafar tkun aktar 

effettiva, u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel l-almu tagħha biex tiżgura li dawk id-

direttivi jiġu applikati mill-Istati Membri b'mod li huwa konsistenti ma' dan l-objettiv; 

13. Jitlob lill-Kummissjoni biex, b'koperazzjoni mal-Parlament, tippromwovi mal-Istati 

                                                 
1 ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 408. 
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Marzu 2005 dwar id-dibattiti tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet matul 

is-sena parlamentari 2003-2004 (ĠU C 320 E, 15.12.2005, p.161). 



Membri l-importanza li wieħed jaħseb fit-tul – speċjalment fil-qasam tal-

approvazzjonijiet tal-ippjanar – bħala għajnuna biex jiġi evitat ksur potenzjali tad-

dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja li ġew adottati iżda li għadhom mhumiex fis-seħħ; 

14. Jagħraf li, xi drabi, ikun impossibbli li jinstabu soluzzjonijiet għall-ilmenti li jkunu 

tqajmu mill-petizzjonanti, minħabba nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli 

nnifsha; 

15. Huwa preokkupat dwar l-għadd kbir ta’ petizzjonijiet li jirċievi l-Kumitat għall-

Petizzjonijiet li jitolbu d-drittijiet tal-vot għal residenti 'mhux' ċittadini tal-Latvja fl-

elezzjonijiet lokali; ifakkar li l-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) għad-Drittijiet tal-

Bniedem, il-Kumitat tan-NU dwar il-Qerda tad-Diskriminazzjoni Razzjali, l-Assemblea 

Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-

Kunsill tal-Ewropa, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, 

il-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza kif ukoll l-Assemblea 

Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa rrakkomandaw 

li min mhuwiex ċittadin għandu jitħalla jipparteċipa fl-elezzjonijiet lokali; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni Ewropea biex timmonitorja mill-qrib u tinkoraġġixxi r-regolarizzazzjoni 

tal-istatus ta' persuni li 'mhumiex' ċittadini fil-Latvja, li ħafna minnhom twieldu fil-

Latvja; 

16. Jinnota li ħafna mill-petizzjonijiet li jirċievi l-Parlament minn individwi u 

assoċjazzjonijiet jikkonċernaw kwistjonijiet li ma jikkostitwixxux ksur tal-liġi 

Komunitarja u li għalhekk għandha tinstabilhom soluzzjoni billi jintużaw il-proċeduri 

legali kollha ta' rimedju li jkunu disponibbli fl-Istati Membri konċernati; jinnota wkoll li, 

ladarba jkunu ttieħdu l-miżuri kollha f'livell nazzjonali, il-korp ta' appell xieraq huwa l-

Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; 

17. Jinnota li l-"petizzjoni sede waħda" ffirmata minn 1 500 000 ruħ, li l-għan tagħha huwa li 

l-Parlament jiltaqa' f'sede waħda biss, għadha ma ġietx indirizzata bis-sħiħ; 

jirrakkomanda li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jittratta din il-kwistjoni bħala prijorità fil-

mandat parlamentari li jmiss; 

18. Għalhekk jistieden lill-kumitati leġiżlattivi responsabbli biex iżommu f’moħħhom 

proposti jew suġġerimenti li jistgħu jsiru minn żmien għal żmien mill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni speċifika tal-UE min-naħa tal-

Istati Membri, bil-għan li possibilment issir reviżjoni jew li ssir aktar investigazzjoni; 

19. Ifakkar fit-talba tal-Parlament lill-Kummissjoni sabiex iżżid il-monitoraġġ tagħha tal-

implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 

ta' Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi u komparattiv1 fir-rigward tal-kumpaniji tad-

direttorji kummerċjali qarrieqa kif ukoll biex tagħti rapport lill-Parlament dwar il-

fattibilità u l-konsegwenzi possibbli tal-estensjoni tal-qasam ta' applikazzjoni tad-

Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar 

prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern2, speċifikament billi 

l-kelma 'konsumatur' tinbidel bil-kliem 'mira tal-prattika'; 

20. Japprova t-talba tal-Ombudsman lill-Kunsill li jżid l-għażliet tal-lingwa tal-websajts tal-

                                                 
1 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21. 
2 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22. 



Presidenzi tiegħu sabiex jinkludu l-lingwi l-aktar mitkellma tal-Unjoni Ewropea, bil-għan 

li jkun żgurat li ċ-ċittadini jkollhom aċċess dirett għall-attivitajiet tal-Presidenzi tal-

Kunsill; jirreferi f'dan ir-rigward għall-Presidenza Franċiża tal-Kunsill, li ppubblikat il-

websajt uffiċjali tagħha b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman; 

21. Japprova s-sejħa tal-Ombudsman lill-Kummissjoni, b'referenza għall-implimentazzjoni 

tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol1, biex l-ilmenti taċ-ċittadini jiġu ttrattati 

b’konformità mal-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba fil-qasam tal-poteri ta’ diskrezzjoni 

tal-Kummissjoni rigward il-bidu ta' proċeduri ta’ ksur; 

22. Jilqa' b'sodisfazzjon il-koperazzjoni kostruttiva bejn l-Ombudsman u l-UE fi ħdan il-qafas 

istituzzjonali xieraq; japprova t-talbiet ripetuti tal-Ombudsman għall-adozzjoni ta' Kodiċi 

ta' Imġiba Amministrattiva Tajba, komuni għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE, 

kif approvat mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Settembru 2001 dwar ir-

Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew lill-Parlament Ewropew wara l-istħarriġ fuq 

inizjattiva proprja dwar l-eżistenza u l-aċċessibilità pubblika, fl-istituzzjonijiet u l-korpi 

Komunitarji differenti, ta' Kodiċi ta' Imġiba Amministrattiva Tajba2; huwa tal-fehma li l-

Ombudsman, il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jiżviluppaw portal komuni tal-UE 

sabiex ikunu ttrattati l-ilmenti li jitressqu quddiem l-istituzzjonijiet tal-UE; 

23. Iħeġġeġ l-implimentazzjoni mill-firmatarji kollha tar-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill 

tas-Sigurtà tan-NU dwar il-kwistjoni ta' Ċipru, li twassal sabiex il-proprjetà tintradd 

b'mod sħiħ lis-sidien leġittimi tagħha f'Varosha; jissuġġerixxi li, f'każ li ma jkunx hemm 

riżultati ċari sa tmiem l-2009, il-kumitat responsabbli jista' jikkunsidra li jressaq il-

kwistjoni tal-petizzjonanti ta' Famagusta quddiem il-plenarja; 

24. Jistieden lill-awtoritajiet Rumeni biex jadottaw miżuri għall-ħarsien tal-wirt arkitettoniku 

u storiku tar-Rumanija, skont l-Artikolu 151 tat-Trattat KE, kif mitlub mid-Dikjarazzjoni 

tal-Parlament tal-11 ta' Ottubru 2007 dwar il-ħtieġa ta' miżuri biex jitħares il-Katidral 

Kattoliku Ruman ta' San Ġużepp f'Bukarest ir-Rumanija, monument storiku u 

arkitettoniku mhedded3; b'referenza għall-problemi rigward ir-radd tal-proprjetà 

kkonfiskata fi żmien ir-reġim Komunista, jiġbed l-attenzjoni li, skont l-Artikolu 295 tat-

Trattat KE, is-sjieda tal-proprjetà hija kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali; 

25. Jitlob lill-awtoritajiet Franċiżi jħejju evalwazzjoni epidemjoloġika sabiex ikun 

iddeterminat l-impatt fuq iz-zona qrib Fos-Berre, fil-viċinanzi tal-impjant ta' 

inċinerazzjoni li qed jinbena f'Fos-sur-Mer; jirrikonoxxi li d-Direttiva tal-Kunsill 

1999/30/KE tat-22 ta' April 1999 dwar il-valuri ta' limitu tad-diossidu tal-kubrit, tad-

diossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji f'partiċelli u ċomb fl-arja 

ambjentali4 ma tipprojbixxix il-kostruzzjoni ta' inċineratur f'zona diġà affettwata mit-

tniġġis tal-arja, iżda jiġbed l-attenzjoni li, skont id-Direttiva 1999/30/KE u d-Direttiva tal-

Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 dwar l-istima u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-

arja ċirkostanti5, għandhom jittieħdu miżuri sabiex tkun żgurata l-konformità mal-

istandards Ewropej dwar it-tniġġis tal-arja; 

                                                 
1  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/104/KE tat-23 ta’ Novembru 1993 dwar ċerti aspetti tal-organizzazzjoni 

tal-ħin tax-xogħol (ĠU L 307, 13.12.1993, p. 18). 
2  ĠU C 72 E, 21.3.2002, p. 331. 
3  ĠU C 227 E, 4.9.2008, p. 162. 
4  ĠU L 163, 29.6.1999, p. 41. 
5 ĠU L 296, 21.11.1996, p. 55. 



26. Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet miġbura fir-Rapport Annwali tal-2007 tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet bil-għan li jkunu analizzati mill-ġdid il-proċeduri amministrattivi għat-

trattament tal-petizzjonijiet, bħal, pereżempju, it-trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-

petizzjonijiet lis-segretarjat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-koperazzjoni mill-qrib ma' 

SOLVIT, it-titjib ulterjuri tal-bażi ta' data tal-petizzjonijiet, l-iżvilupp ta' portal tal-UE 

għaċ-ċittadini Ewropej, eċċ; jilqa' b'sodisfazzjon l-abbozzar minn Membri ta' Kodiċi ta' 

Prattika Tajba għat-trattament tal-petizzjonijiet, li jidħol fis-seħħ fil-bidu tal-mandat 

parlamentari li jmiss; 

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, 

lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-kumitati għall-petizzjonijiet tagħhom 

u lill-ombudsmen tagħhom jew lil entitajiet simili kompetenti. 

 

 


