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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 sinjifikanti 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 naħa 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, jallertaw lill-Parlament dwar nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti ta' l-UE, u 
jipprotestaw dwar fallimenti 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, 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 8B tat-
Trattat ta' 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. Jaċċetta li jiżgura li, skond il-proċeduri għall-implimentazzjoni ta' l-"inizjattiva taċ-
ċittadini", iċ-ċittadini għandhom id-dritt jippreżentaw il-proposti tagħhom fil-prim istanza 
tal-Parlament Ewropew, permezz tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, sakemm din l-
opportunita l-ġdida tikkonforma u tirrelata b'mod ċar mad-dritt tal-petizzjoni nnifsu, u 
sakemm din tagħmel sens tajjeb għaċ-ċittadini ta' l-UE li jagħmlu użu sħiħ mill-
istituzzjoni eletta demokratikament meta l-Kummissjoni tiġi mistiedna tieħu azzjoni1; 
barra minn hekk jikkunsidra li din il-proċedura se tiżgura aktar ftuħ u trasparenza li 
jippermettu l-involviment attiva taċ-ċittadini ta' l-UE fil-ħidma ta' l-istituzzjonijiet;

6. 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; iddeċieda 
li jikkjarifika ma' l-istituzzjonijiet l-oħra sa fejn il-Karta hija direttament applikabbli għaċ-
ċittadini ta' l-UE - kif iċ-ċittadini qed jippretendu - kif ukoll il-mezzi speċifiċi ta' 

                                               
1 Artikolu 21 TFEU - Proċedura leġiżlattiva ordinarja (QMV) għall-proċeduri li jikkonċernaw l-introduzzjomi ta' 
l-"inizjattiva taċ-ċittadini".
Artikolu 22 TFEU - proċedura leġiżlattiva speċjali għad-dispożizzjonijiet biex jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini;
Il-Kunsill b'mod unanimu wara li jinkisbu l-kunsens tal-Parlament Ewropew u l-approvazzjoni ta' l-Istati 
Membri.
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riparazzjoni u r-rimedji mhux legali disponibbli liċ-ċittadini ta' l-UE li jippetizzjonaw lill-
Parlament sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta tal-Karta u tad-dispożizzjonijiet fir-
rigward ta' l-integrita tal-persuna, u d-drittijiet varji relatati mal-ħajja, mal-liberta u mal-
proprjeta privata.
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