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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li, flimkien mat-titjib istituzzjonali sinifikanti inkluż fit-trattati l-ġodda, hemm 
vantaġġi distinti għaċ-ċittadini ta' l-UE li jirriżultaw minn, fuq naħa, it-tisħiħ ta' 
sorveljanza u kontroll demokratiċi tal-politiki ta' l-Unjoni, u fuq in-naħa l-oħra ż-żieda fid-
drittijiet taċ-ċittadini ta' l-UE;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-proċess ta' petizzjoni, li qed jinżamm fit-Trattat il-ġdid, 
jipprovdi faċilita importanti li tippermetti li l-poplu ta' l-Ewropa jsir involut b'mod attiv -
jew b'mod individwali jew permezz ta' assoċjazzjonijiet volontarji - fl-iżvilupp ta' l-
Unjoni; juri li dan l-involviment jista' jinkludi l-ġbid ta' l-attenzjoni tal-Parlament għal 
sitwazzjonijiet fejn l-Istati Membri ma jkunux qed jimplimentaw il-Liġi ta' l-UE kif 
suppost, jinfurmaw lill-Parlament dwar nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti ta' l-UE, u 
jipprotestaw dwar nuqqasijiet possibbli fir-rigward tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini 
ta' l-UE jew tar-residenti ta' l-Unjoni;

3. Jenfasizza l-irwol u r-responsabilitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet f'dan ir-rigward, u 
l-importanza li tinkiseb il-koperazzjoni sħiħa u effettiva ta' l-istituzzjonijiet u l-korpi 
kollha ta' l-UE, u ta' l-Istati Membri kollha, u ta' l-awtoritajiet reġjonali u lokali, biex 
tingħata risposta u soluzzjoni għat-tħassib taċ-ċittadini ta l-UE, fl-ispirtu tat-Trattat ta' 
Liżbona;

4. Jinnota l-opportunitajiet ġodda disponibbli għaċ-ċittadini ta' l-UE skond l-Artikolu 11 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat bit-Trattat at' Liżbona, rigward l-hekk 
imsejħa "inizjattiva taċ-ċittadini" li tippermetti mhux anqas minn miljun ċittadin minn 
bosta Stati Membri li jistiednu lill-Kummissjoni biex tfassal att leġiżlattiv ġdid meħtieġ 
għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tat-Trattati;

5. Jiddeċiedi li jiżgura li r-regolament li għandu jiġi adottat għall-implimentazzjoni ta' l-
"inizjattiva taċ-ċittadini" jistipula kondizzjonijiet ċari, sempliċi u faċli għall-użu għall-
eżerċiżżju ta' dan id-dritt taċ-ċittadini; jemmen li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu 
jkun involut mill-viċin fl-inizjattivi taċ-ċittadini u għandu jkun ta' pjattaforma għall-
promozzjoni ta' inizjattivi individwali u tad-dritt ta' inizjattiva nnifsu, filwaqt li 
jirrikonoxxi lill-Kummissjoni bħala l-unika waħda li tiġi indirizzata fl-inizjattivi taċ-
ċittadini; jemmen li għandu jkun hemm provvediment għall-mekkaniżmi fir-regolament ta' 
implimentazzjoni li jippermettu lill-Parlament li jadotta pożizzjoni dwar dawn l-inizjattivi, 
u jekk ikun xieraq, jippromwovihom;

6. Jinnota li diġa huwa possibbli għaċ-ċittadini li f'petizzjoni jitolbu lill-Parlament jeżerċita 
d-dritt tiegħu skond l-Artikolu 192 tat-Trattat KE biex jitlob għal inizjattiva leġiżlattiva, u 
li xejn mhu se jipprevjeni liċ-ċittadini, jekk dawn ikunu jixtiequ, milli jindirizzaw l-istess 
sejħa għal att Ewropew kemm lill-Kummissjoni Ewropea, bħala inizjattiva taċ-ċittadini, 
kif ukoll lill-Parlament Ewropew, bħala petizzjoni;
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7. Jikkunsidra li l-Parlament jeħtieġ li jeżamina kif jista' jfassal proċeduri adegwati għas-
segwitu u għall-appoġġ ta' l-inizjattivi taċ-ċittadini, u jemmen li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, li diġa għandu esperjenza wiesgħa fil-ħidma ma' ċittadini fuq kwistjonijiet li 
jikkonċernawhom, għandu jkollu sehem kruċjali f'dawn il-proċeduri;

8. Jilqa' l-proklamazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u r-rikonoxximent tad-
drittijiet, tal-libertajiet u tal-prinċipji stipulati fiha għaċ-ċittadini kollha ta' l-UE, b'mod 
speċjali d-drittijiet varji li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja, mad-dinjita tal-bniedem, ma' l-
ugwaljanza, mal-ġustizzja, mal-liberta u mal-proprjeta privata; huwa deċiż li jikkjarifika 
ma' l-istituzzjonijiet l-oħra li l-applikabbilta diretta tal-Karta fir-rigward ta' l-azzjonijiet 
mill-Istati Membri ma tkunx limitata b'mod mhux mistħoqq minn interpretazzjoni wiesgħa 
tal-limitazzjonijiet stipulati f'dan ir-rigward fl-artikoli orizzontali tal-Karta, b'mod speċjali 
l-Artikolu 51 tagħha, li jirrikjedi li l-Istati Membri japplikaw il-Karta biss meta jkunu qed 
jimplimentaw il-liġi ta' l-UE;

9. Jinnota li l-istatus rinfurzat tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll it-twessigħ tal-
kamp ta' applikazzjoni ta' l-attivitajiet li jistgħu jkunu s-suġġett ta' proċedimenti ta' ksur, 
b'mod speċjali fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, se jkollhom effett dirett fuq il-
ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet meta l-Kumitat ikun qed jeżerċita kontroll 
parlamentari f'isem iċ-ċittadini;

10. Jinnota li l-introduzzjoni fl-Artikolu 298 tat-TFEU ta' bażi legali għal tmexxija tajba u l-
adozzjoni ta' regolamenti li jimplimentaw dak l-artikolu se jkunu r-risposta għal talba li 
ilha ssir mill-Ombudsman Ewropew u mill-Parlament Ewropew għal sistema komuni ta' 
liġi amministrattiva li tirregola l-amministrazzjoni Ewropea, u jitlob li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jinvolvi ruħu bis-sħiħ fil-proċedura għall-adozzjoni ta' dawn ir-regolamenti.
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