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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
proposta għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiggarantixxi konsultazzjoni ma’ dawk kollha li 
għandhom interess u mal-pubbliku fl-iffurmar bikri tal-politika; iqis li l-proposti ewlenin 
jistgħu jiġu akkumpanjati bit-taqsima miżjuda fl-evalwazzjoni ta' l-impatt billi jiġi 
speċifikat kif it-tħassib taċ-ċittadini tqies kif jixraq fl-abbozzar tal-proposta; jirrimarka illi 
l-impatt tal-konsultazzjonijiet pubbliċi dwar il-proċess tad-deċiżjonijiet ta’ l-UE għandu 
jiġi ċċarat,

2. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tniedi dibattitu bejn l-istituzzjonijiet ta’ l-UE u 
parteċipanti Ewropej oħra sabiex jeżaminaw il-possibilità li jiġu ppubblikati pożizzjonijiet
u emendi fuq database pubbliku qabel l-adozzjoni finali tagħhom;  jikkunsidra li d-
database Prelex dwar il-monitoraġġ tal-proċess tad-deċiżjonijiet bejn l-istituzzjonijiet tista’ 
tiġi użata għal dan il-għan,

3. Iqis li l-informazzjoni ta’ sfond li tinftiehem faċilment għandha tiġi ppubblikata fuq l-
aġendi tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Kumitati tal-Parlament Ewropew; jirrimarka li 
din l-informazzjoni għandha tkun faċilment aċċessibbli għall-pubbliku,

4. Iqis li d-dibattitu għandu jagħti kas tal-bżonnijiet speċifiċi u l-attivitajiet ta' udjenzi 
nazzjonali u lokali; jirrimarka li għandha tingħata aktar attenzjoni biex informazzjoni 
relevanti għar-reġjuni tkun indirizzata lill-udjenzi partikolari, u b'hekk jorbtu kwistjonijiet 
Ewropej mal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

5. Jinkuraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jittrasponu b’mod xieraq u effiċjenti l-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità sabiex jiggarantixxu li ċ-ċittadini kollha ta’ l-UE jgawdu l-istess drittijiet kif 
mogħtija mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiggarantixxi 
b’mod aktar attiv li d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità jiġu applikati; 
jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex taħdem fi sħubija mal-gvernijiet ta’ l-Istati Membri 
sabiex dawn jinfurmaw liċ-ċittadini dwar id-dritt ta’ l-aċċess għall-ġustizzja u r-rimedju 
jekk kemm-il darba d-drittijiet tagħhom jinkisru.


