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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1506/2007, imressqa minn Ekatarini Tsamadia, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem l-assoċjazzjoni għal solidarjetà taċ-ċittadini fil-belt sagra ta’ 
Messolunghi, dwar l-allegat falliment u nuqqas ta’ trasparenza fl-ippjanar urban 
f’Messolunghi (il-Greċja)

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jirreferi għal sensiela ta’ fallimenti u n-nuqqas ta’ trasparenza fl-ippjanar urban 
f’Messolunghi. Skont il-pjan lokali, ix-xogħol tal-bini għandu jiġi estiż għal tmien zoni 
residenzjali, u l-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet kompetenti kienu ħatja ta’ irregolaritajiet 
serji b’rabta mal-ħlas għall-bejgħ pubbliku assoċjat u x-xiri ta’ biċċiet ta’ art għall-bini. Barra 
dan, aktar tard irriżulta li xi wħud miz-zoni li kellhom x’jaqsmu mal-pjanijiet emendati tal-
belt kienu jinsabu f’ħabitats ta’ art mistagħdra protetta mill-Konvenzjoni ta’ Ramsar, u 
għalhekk il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu passi.

2. Ammissibiltà 

Iddikkjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjoni 

Il-petizzjonanti jilmentaw minn ineżattezzi u minn żbalji ta’ proċedura fejn jidħol il-kontenut 
dettaljat tal-pjanijiet għall-użu tal-art f’Messalonghi, li jkopri diversi snin u li jinkludi l-
prospett li xi ħabitat ta’ xi għasafar li jħobbu artijiet mistagħdra, li qabel kienu proprjetà 
pubblika jsiru proprjetà privata. 
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni jkollha ttenni li l-kontenut dettaljat tal-ippjanar lokali għall-użu tal-art mhix 
xi ħaġa li taqa’ fl-ambitu tal-liġi tal-Komunità. Il-Kummissjoni tinnota li, kif kien il-każ 
f’ħafna petizzjonijiet oħra dwar l-ippjanar lokali, u riċentement fil-każ ta’ Petizzjoni N° 
148/2005, dawn il-kwistjonijiet tressqu quddiem l-awtoritajiet ġudizjarji lokali, kif hu bix-
xieraq li jsir. 

Fuq il-kwistjoni tal-ħabitat ta’ xi għasafar li jħobbu artijiet mistagħdra li l-petizzjonanti 
jimplikaw li dan għandu jkun sit protett skont il-Konvenzjoni Ramsar, il-Kummissjoni trid 
tiġbed l-attenzjoni li z-zona ġiet magħżula bħala Zona Speċjali ta’ Protezzjoni, f’konformità 
mad-direttiva tal-għasafar 79/409/KEE. Il-petizzjoni ma fihiex aktar informazzjoni relevanti 
rigward effetti negattivi potenzjali fuq is-sit. 

Konklużjoni 

Abbażi ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex tintervjeni. 
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