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Rimarki ta' introduzzjoni

Ir-regoli attwali marbuta mad-dritt tal-petizzjoni u ma' l-eżerċizzju ta' l-awtorità tal-Parlament 
fir-rigward tal-petizzjonijiet li jsiru minn persuni, prattikament, ilhom jeżistu għal ħafna 
żmien u kienu b'mod ġenerali adegwati. B'mod partikolari pprovdew il-qafas li fih l-Artikolu 
194 tat-Trattat ġie mqiegħed fil-prattika.

Ix-xogħol tal-kumitat, madankollu, fis-snin reċenti, kien sar aktar intens hekk kif il-Membri 
stess f'ħafna okkażjonijiet ħadu l-inizjattiva sabiex jiżguraw li, bħala istituzzjoni, il-Parlament 
ikun f'pożizzjoni li jkun aktar qrib it-tħassib taċ-ċittadini Ewropej. B'dan il-mod, jidher ċar li 
ċerta ammont ta' 'fine tuning' tar-regoli attwali jista' jgħinhom jirriflettu b'mod aktar ċar l-
evoluzzjoni prammatika u gradwali li saret lill-petizzjonijiet. Ma jidhirx li hu meħtieġ jew 
adattat li jsiru modifiki sostanzjali għar-regoli applikabbli għall-proċess tal-petizzjonijiet.

Għalhekk, wieħed mill-objettivi tar-reviżjoni proposta hu li jtejjeb it-trasparenza u ċ-ċarezza 
tar-regoli bażiċi li qed juża l-kumitat u li dawn ir-regoli jiġu adattati għall-ħtiġijiet taċ-
ċittadini minn Unjoni Ewropea ta' 27 Stat Membru. Hu ukoll meħtieġ li r-regoli jiġu aġġornati 
sabiex ikunu konformi mal-bidliet li għamel il-Parlament, u partikolarment il-Bureau, fir-
rigward tal-proċeduri ta' rappurtar. Hi meħtieġa ukoll deskrizzjoni aktar espliċita tar-rabtiet li 
hemm bejn il-kumitat u l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Istati Membri.

Punt ieħor partikolari li jitlob ftit kummenti. Minn meta kien hemm titbdil fir-regoli ftit snin 
ilu, sar progress enormi fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni u ċ-ċittadini llum aktarx jużaw il-
web biex jikkomunikaw u jorganizzaw. Il-petizzjonijiet qegħdin dejjem iżjed jintbagħtu 
elettronikament u fil-każ ta' kampanji organizzati, iċ-ċittadini jridu l-possibilità li jniżżlu 
isimhom biex jappoġġjaw il-petizzjonijiet li għalihom ikunu qed jinġabru l-firem jew biex 
jappoġġjaw petizzjonijiet li diġa ġew preżentati. Ir-regoli u l-faċilitajiet elettroniċi tagħna 
jeħtieġ li jipprovdu għal dan. Flimkien mas-servizzi responsabbli, is-segretarjat qed 
jinnegozja l-proċeduri tekniċi li jeħtieġ jiġu żviluppati b'mod urġenti; ir-regoli għalhekk 
jeħtieġ li jiġu modifikati sabiex jirriflettu dan.  Dan m'għandux ikun konfuż mar-"reġistru" ta' 
dokumenti li l-Parlament diġà stabbilixxa u dan ikompli juri l-ħtieġa li l-Artikolu 192(2) 
attwali jiġi modifikat.

Punt ta' l-aħħar, li hu importanti ħafna, jirrigwarda l-ħtieġa li tiġi żgurata t-trasparenza tal-
proċess tal-petizzjonijiet bħala regola ġenerali flimkien ma' dispożizzjoni li torbot legalment 
dwar ir-riservatezza u l-kunfidenzjalità ta' l-individwu meta speċifikament mitlub mill-
persuna li tagħmel il-petizzjoni. Ir-riservatezza tirrigwarda partikolarment l-isem u d-dettalji 
personali ta' min qed jagħmel il-petizzjoni; il-kunfidenzjalità tirreferi għas-sustanza tal-
kwistjoni mressqa mill-persuna li qed tagħmel il-petizzjoni, anke jekk il-persuna involuta ma 
titlobx li isimha jiġi miżmum.

L-abbozzi preċedenti tad-dokument miżjud kienu diskussi fuq livell tas-segretarjat mal-gruppi 
politiċi, qabel il-preżentazzjoni tagħhom lill-koordinaturi. Id-dokument, flimkien mal-
kummenti tar-Rapporteurs, jistgħu imbagħad jiġu diskussi b'mod sħiħ u kostruttiv fil-Kumitat.
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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test Preżenti Emendi

Emenda 1
Artikolu 191, paragrafu 3

3. Il-petizzjonijiet għandhom ikunu 
f'waħda mil-lingwi ta' l-Unjoni Ewropea.
Petizzjonijiet miktuba f'xi lingwa oħra 
jkunu kkunsidrati biss jekk min jagħmel il-
petizzjoni jehmeż traduzzjoni jew 
sommarju miktub f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. It-
traduzzjoni jew sommarju għandu jkun il-
bażi tax-xogħol tal-Parlament.
Korrispondenza tal-Parlament ma' min 
jagħmel il-petizzjoni għandha tkun bil-
lingwa uffiċjali li biha tkun miktuba t-
traduzzjoni jew is-sommarju.

3. Il-petizzjonijiet għandhom ikunu 
f'waħda mil-lingwi uffiċjali ta' l-Unjoni 
Ewropea. Petizzjonijiet miktuba f'xi lingwa 
oħra jiġu kkunsidrati biss jekk min jagħmel 
il-petizzjonijiet jehmeż sommarju tradott 
f'lingwa uffiċjali. Korrispondenza tal-
Parlament ma' min jagħmel il-petizzjoni 
għandha tkun bil-lingwa uffiċjali li biha 
tkun miktuba t-traduzzjoni jew is-
sommarju.

Emenda 2
Artikolu 191, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Meta jkun qed jinvestiga petizzjonijiet, 
jistabbilixxi fatti jew qed ifittex 
soluzzjonijiet il-kumitat jista' jorganizza 
żjarat sabiex jistabbilixxi l-fatti fl-Istat 
Membru jew reġjun konċernat. Rapporti ta' 
żjarat bħal dawn għandhom isiru mill-
parteċipanti fil-missjoni li tistabbilixxi l-
fatti u mressqa lill-kumitat. Għandhom jiġu 
wkoll mgħoddija bħala informazzjoni lill-
President.
Il-kumitat jista' jiddeċiedi li jieħu 
kwalunkwe azzjoni parlamentari oħra li 
jqis li hi meħtieġa.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-proċedura dwar rapporti li jsiru fuq missjonijiet li jistabbilixxu l-fatti 
u li jippermettu lill-kumitat li jieħu azzjonijiet oħra jekk iqis meħtieġ.

Emenda 3
Artikolu 191, paragrafu 5

5. Petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reġistru 
għandhom jitressqu mill-President 
quddiem il-kumitat responsabbli, li għandu 
l-ewwel jaċċerta jekk il-petizzjonijiet 
reġistrati jaqgħux fl-isfera ta' attività ta' l-
Unjoni Ewropea.

5. Petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reġistru 
għandhom jitressqu mill-President 
quddiem il-kumitat responsabbli, li għandu 
jistabbilixxi jekk il-petizzjoni hix 
ammissibbli jew le, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat u tal-
paragrafu 1 hawn fuq, u jinforma dwar 
dan lil min jagħmel il-petizzjoni.

Emenda 4
Artikolu 191, paragrafu 6

6. Il-petizzjonijiet dikjarati inammissibbli 
mill-kumitat għandhom jiġu arkivjati; min 
jagħmel il-petizzjoni għandu jkun infurmat 
bid-deċiżjoni u bil-motivazzjonijiet 
għaliha.

6. Il-petizzjonijiet dikjarati inammissibbli 
mill-kumitat għandhom jiġu arkivjati u min 
jagħmel il-petizzjoni jkun infurmat dwar 
dan. Fejn hu possibbli, għandhom jiġu 
rakkommandati mezzi alternattivi ta' 
rimedju possibbli.

Emenda 5
Artikolu 191, paragrafu 7

7. F'dawn il-każijiet il-kumitat jista' 
jissuġġerixxi li min għamel il-petizzjoni 
jikkuntattja lill-awtorita` kompetenti ta' l-
Istat Membru konċernat jew ta' l-Unjoni 
Ewropea.

imħassar

Emenda 6
Artikolu 191, paragrafu 8

8. Il-petizzjoni għandha tiddaħħal 
f'reġistru pubbliku, ħlief jekk il-persuna li 
tippreżentaha titlob li din tiġi ttrattata 

8. Il-petizzjonijiet, meta jiddaħħlu fir-
reġistru, bħala regola ġenerali isiru 
dokumenti pubbliċi, u l-isem ta' min 
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b'mod kunfidenzjali. jagħmel il-petizzjoni kif ukoll il-kontenut 
tal-petizzjoni jistgħu jiġu ppubblikati mill-
Parlament għal raġunijiet ta' trasparenza.

Emenda 7
Artikolu 191, paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Minkejja d-dispożizzjonijiet imniżżla 
f'paragrafu 8 hawn fuq, dawk li jagħmlu 
l-petizzjoni jistgħu jitolbu li isimhom ma 
jidhirx sabiex jipproteġu l-ħajja privata 
tagħhom, u f'dan il-każ il-Parlament 
għandu jirrispetta din it-talba.

Emenda 8
Artikolu 191, paragrafu 8 b (ġdid)

8b. Il-persuni li jagħmlu petizzjoni jistgħu 
jitolbu li l-petizzjoni tagħhom tiġi trattata 
b'mod kunfidenzjali, u f'dan il-każ 
għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet 
adatti mill-Parlament sabiex jiġi żgurat li 
l-kontenut ma jsirx pubbliku. Il-persuni li 
jagħmlu petizzjoni jiġu infurmati dwar il-
kundizzjonijiet li japplikaw għal din id-
dispożizzjoni.

Emenda 9
Artikolu 191, paragrafu 9

9. Meta l-kumitat iqis li jkun il-każ, dan 
jista' jirreferi l-kwistjoni lill-Ombudsman.

imħassar

Emenda 10
Artikolu 192, paragrafu -1 (ġdid)

-1. Petizzjonijiet dikjarati ammissibbli 
għandhom jiġu kkunsidrati mill-kumitat 
waqt l-attività normali tiegħu, jew 
permezz ta' diskussjoni f'laqgħa regolari 
jew permezz ta' proċedura bil-miktub. Il-
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persuni li jagħmlu petizzjoni jistgħu jiġu 
mistiedna sabiex jipparteċipaw fil-laqgħat 
tal-kumitat jekk tkun se tiġi diskussa l-
petizzjoni tagħhom, jew inkella jistgħu 
jitolbu huma biex ikunu preżenti. Iċ-
Chairperson għandu d-diskrezzjoni li
jagħti d-dritt tal-kelma lil min jagħmel 
petizzjoni.

Emenda 11
Artikolu 192, paragrafu 1

1. Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi 
li jagħmel rapport jew b'xi mod ieħor 
jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar 
petizzjonijiet li jkun iddikjara 
ammissibbli.

1. Il-kumitat jista jiddeċiedi li jagħmel 
rapport u jressaq riżoluzzjoni lill-
Parlament dwar l-inizjattiva tiegħu fir-
rigward ta' petizzjoni ammissibbli li tkun 
se tiġi diskussa f'sessjoni plenarja wara
awtorizzazzjoni mill-awtorità 
responsabbli.

Il-kumitat jista', b'mod partikolari fil-każ 
ta' petizzjonijiet li jfittxu li jkun hemm 
tibdil f'liġijiet eżistenti, jitlob opinjonijiet 
minn kumitati oħra skond l-Artikolu 46.

Il-kumitat jista' jitlob l-opinjonijiet ta' 
kumitati oħra li għandhom kompetenzi
speċjali dwar il-kwistjoni li qed tiġi 
kkunsidrata.

Emenda 12
Artikolu 192, paragrafu 3

3. Meta jkun qed jikkunsidra petizzjonijiet 
jew jistabbilixxi fatti, il-kumitat jista' 
jorganizza smiegħ ta' min jagħmel il-
petizzjonijiet jew smiegħ ġenerali jew 
jibgħat membri sabiex jistabbilixxu l-fatti 
tas-sitwazzjoni in situ.

3. Meta jkun qed jinvestiga petizzjonijiet, 
jistabbilixxi fatti jew qed ifittex 
soluzzjonijiet il-kumitat jista' jorganizza 
żjarat sabiex jistabbilixxi l-fatti fl-Istat 
Membru jew reġjun konċernat.

Rapport dwar dawn iż-żjarat għandhom 
jiġu approvati mill-kumitat u mgħoddija 
bħala informazzjoni lill-President.

Emenda 13
Artikolu 192, paragrafu 4

4. Bil-għan li jipprepara l-opinjonijiet
tiegħu, il-kumitat jista' jitlob lill-

4. Bil-għan li jipprepara l-opinjoni tiegħu
dwar petizzjoni ammissibbli, il-kumitat 
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Kummissjoni sabiex tippreżenta 
dokumenti, tagħti informazzjoni u tagħtih 
aċċess għall-faċilitajiet tagħha.

jista' jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tagħmel investigazzjoni preliminari, 
partikolarment fir-rigward ta' l-
implikazzjonijiet tal-liġijiet ta' l-Unjoni 
Ewropea u d-dispożizzjonijiet tat-Trattat, 
sabiex tippreżenta dokumenti, tagħti 
informazzjoni jew xi għajnuna b'xi mod 
ieħor lill-kumitat. Ir-rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom jieħdu sehem fil-
laqgħat tal-kumitat.

Emenda 14
Artikolu 192, paragrafu 5

5. Il-kumitat jista', fejn hu meħtieġ, 
jippreżenta mozzjonijiet għal 
risoluzzjonijiet lill-Parlament dwar 
petizzjonijiet li jkun ikkunsidra.

5. Il-kumitat jista' jgħaddi l-opinjonijiet 
jew ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill jew lill-awtorità 
ta' l-Istat Membru li tkun mitluba tieħu 
azzjoni jew tagħti risposta. Jista' jressaq 
mistoqsija orali lill-Kunsill jew lill-
Kummissjoni biex tiġi diskussa fis-
sessjoni plenarja, flimkien ma riżoluzzjoni 
biex jingħalaq id-dibattitu.

Il-kumitat jista' wkoll jitlob li l-
opinjonijiet tiegħu jiġu mgħoddija mill-
President lill-Kummissjoni jew lill-
Kunsill.

Emenda 15
Artikolu 192, paragrafu 7

7. Il-President għandu jinforma lil min 
jagħmel il-petizzjonijet bid-deċiżjonijiet 
meħuda u l-motivazzjonijiet għalihom.

7. Il-persuni li jagħmlu l-petizzjonijiet 
għandhom jiġu infurmati bid-deċiżjonijiet 
meħuda mill-kumitat u mogħtija l-
motivazzjonijiet li jiġġustifikaw id-
deċiżjoni.
Meta jintemm l-eżami ta' petizzjoni 
ammissibbli, din għandha tiġi arkivjata u 
għandu jiġi infurmat min jagħmel il-
petizzjoni.

Emenda 16
Artikolu 193, paragrafu 2
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2. It-titlu u sommarju tat-test tal-
petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reġistru, 
flimkien mat-testi tal-opinjonijiet u tad-
deċiżjonijiet l-aktar importanti li jitressqu 
b'konnessjoni ma' l-eżami tal-petizzjonijiet, 
għandu jitqiegħed għad-disposizzjoni tal-
pubbliku f'database, kemm-il darba min 
jagħmel il-petizzjoni jaqbel li dan isir.
Petizzjonijiet kunfidenzjali għandhom ikunu 
miżmuma fl-arkivji tal-Parlament, fejn 
għandhom ikunu disponibbli għal ispezzjoni 
mill-Membri.

2. It-titlu u sommarju tat-test tal-
petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reġistru, 
flimkien mat-testi ta' l-opinjonijiet u tad-
deċiżjonijiet l-aktar importanti li jitressqu 
b'konnessjoni ma' l-eżami tal-petizzjonijiet, 
għandhom jitqiegħdu għad-disposizzjoni tal-
pubbliku f'bażi tad-dejta, kemm-il darba min 
jagħmel il-petizzjoni jaqbel li dan isir u 
dment li l-kumitat ikollu r-riżorsi 
finanzjarji, tekniċi u umani li jagħmel dan. 
Petizzjonijiet kunfidenzjali għandhom ikunu 
miżmuma fl-arkivji tal-Parlament, fejn 
għandhom ikunu disponibbli għal ispezzjoni 
mill-Membri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi l-importanza li jkun hemm ir-riżorsi meħtieġa bħala rekwiżit minn 
qabel biex tiġi stabbilita bażi tad-dejta pubblika.
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