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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet talab lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-
kumitat responsabbli, biex fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni jinkludi dawn is-suġġerimenti 
li ġejjin:

1. Iqis il-komunikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha bħala importanti, iżda 
jagħraf li s’issa l-komunikazzjoni m’għamlitx suċċess kbir;

2. Jikkunsidra li biex titjieb il-komunikazzjoni l-ewwel trid tinftiehem in-natura tal-
komunikazzjoni u jikkunsidra l-kunċett li “l-importanti l-fatti mhux il-kliem”;

3. Jissuġġerixxi li huwa importanti wkoll li tingħata ħarsa lejn x’qegħdin jikkomunikaw l-
azzjonijiet u jitqabbel kif dan qiegħed ivarja mill-messaġġ li l-UE trid twassal liċ-ċittadini 
tagħha;

4. Meta jikkunsidra li, skont l-Ewrobarometru, 85% tal-adulti jafu li għandhom id-dritt li 
jibagħtu petizzjoni lill-Parlament Ewropew, jikkunsidra li l-petizzjonijiet u x-xogħol tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet huma modi ewlenin ta’ kif tiġi trattata l-komunikazzjoni 
diretta mill-UE maċ-ċittadini tagħha; jenfasizza li dan huwa rifless fit-tkabbir mgħaġġel 
fl-għadd ta’ petizzjonijiet imressqa miċ-ċittadini u jemmen li l-għadd u l-importanza tal-
petizzjonijiet se jiżdiedu fil-ġejjieni;

5. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa l-uniku korp politiku li jirċievi input u 
informazzjoni minn ċittadini, marbutin mat-tħassib tagħhom ta’ kuljum; għalhekk 
jissuġġerixxi li l-UE tagħti messaġġ proattiv liċ-ċittadini tagħha billi tenfasizza l-
importanza tax-xogħol tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet;

6. Jipproponi li, biex dan isir, iridu jingħataw aktar riżorsi lis-Segretarjat tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, li diġà qiegħed jaħdem ħafna, sabiex il-mod kif jiġu mistħarrġa l-
petizzjonijiet ikun messaġġ ċar dwar l-Ewropa biex l-azzjonijiet u l-komunikazzjoni 
jitjiebu permezz ta’ azzjoni;

7. Jilqa’ t-tqegħid fuq l-internet tal-proċedimenti tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet bħala 
żvilupp pożittiv li jżid it-trasparenza fil-komunikazzjoni u x’aktarx iwassal għal żieda fil-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini u fl-għadd ta’ petizzjonijiet; jikkunsidra li din il-prospettiva 
ssaħħaħ aktar il-ħtieġa li jiġu allokati aktar riżorsi umani lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet;

8. Jirrakkomanda li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet itejjeb aktar il-komunikazzjoni maċ-
ċittadini billi jinkoraġġixxi ħafna l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-
Istati Membri fix-xogħol tal-Kumitat fejn meħtieġ, speċifikament dwar petizzjonijiet 
kontra Stat Membru partikolari;

9. Jagħraf li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu jagħti aktar attenzjoni lill-petizzjonijiet 
kollha, iżda jirrakkomanda tweġiba aktar proattiva lill-petizzjonijiet validi permezz ta’ 
sehem tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’kull stadju tal-proċess tal-petizzjoni sal-
konklużjoni tagħha; jemmen li stħarriġ bħal dan li huwa sistematiku u magħmul bir-
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reqqa, jgħolli l-profil ta’ dawn il-modi kif tittratta l-komunikazzjonijiet u tiżdied il-
komunikazzjoni permezz tal-azzjoni;

10. Jemmen li għandhom jingħataw kunsiderazzjonijiet speċjali lill-Inizjattiva taċ-Ċittadini; u 
barra minn hekk jikkunsidra li dan l-istrument ġdid ta’ parteċipazzjoni jista’ jitqies biss 
bħala demokratiku jekk il-Kummissjoni tkun obbligata tressaq proposti leġiżlattivi bħala 
reazjoni għall-inizjattivi ffirmati minn miljun ċittadin; jemmen ukoll li l-Inizjattivi taċ-
Ċittadini, bħala regola, għandhom ikunu ppreżentati lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.
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