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L-INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ICI) hi strument importanti tad-demokrazija
parteċipattiva fl-Unjoni Ewropea, li tippermetti lil miljun ċittadin tal-UE li joqogħdu
f'tal-inqas kwart tal-Istati Membri jistiednu lill-Kummissjoni tressaq proposta għal att
ġuridiku biex jiġu implimentati t-Trattati tal-UE. Sa mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE)
Nru 211/2011, li jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet dettaljati għall-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej, tliet inizjattivi tressqu b'suċċess quddiem il-Kummissjoni.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE);

— L-Artikolu 24(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

— Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011;

— L-Artikoli 211 u 218 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew.

L-ISFOND

L-inizjattivi taċ-ċittadini huma strumenti disponibbli għaċ-ċittadini fil-maġġoranza tal-Istati
Membri, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali, għalkemm ivarjaw sew fl-ambitu u fil-
proċedura. Il-kunċett taċ-ċittadinanza tal-UE, li minnu ħarġet l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej,
kien introdott għall-ewwel darba fit-Trattat ta' Maastricht (1.3.1). Lura fl-1996, qabel il-
Konferenza Intergovernattiva ta' Amsterdam, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Awstrija u
tal-Italja pproponew li jiddaħħal id-dritt għaċ-ċittadini li jressqu inizjattivi bħal dawn flimkien
mad-dritt li jressqu petizzjoni lill-Parlament Ewropew, iżda l-proposta ma ntlaqgħetx mill-
Konferenza. Dispożizzjonijiet għal inizjattiva taċ-ċittadini simili ħafna għar-reġim attwali kienu
oriġinarjament inklużi fl-abbozz tat-Trattat Kostituzzjonali (l-Artikolu 47(4)). Għalkemm il-
Praesidium tal-Konvenzjoni rrifjuta l-inklużjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet fit-test finali,
l-isforzi miftiehma min-naħa tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ppermettew li dawn
jinżammu. Wara l-falliment tal-proċess ta' ratifika tat-Trattat Kostituzzjonali, reġgħu ddaħħlu
dispożizzjonijiet simili fl-abbozzar tat-Trattat ta' Lisbona.
Illum il-ġurnata, id-dritt ta' tressiq ta' inizjattiva taċ-ċittadini hu minqux fit-Titolu II tat-
TUE (dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji demokratiċi). L-Artikolu 11(4) tat-TUE jistabbilixxi
l-qafas bażiku għal dak id-dritt, u l-Artikolu 24(1) tat-TFUE jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali
għal regolament li jiddefinixxi l-proċeduri konkreti u l-kundizzjonijiet dettaljati. Il-proposta
għal regolament kienet ir-riżultat ta' konsultazzjoni estensiva[1]. In-negozjati u l-qbil dwar it-
test finali ħadu bosta xhur — tressaq abbozz ta' proposta quddiem il-Parlament u l-Kunsill
fil-31 ta' Marzu 2010, u ntlaħaq ftehim politiku fil-15 ta' Diċembru 2010, li ppermetta li t-test
jiġi adottat formalment mill-Parlament u mill-Kunsill fis-16 ta' Frar 2011. It-test daħal fis-seħħ

[1]Il-Green Paper tal-Kummissjoni (COM(2009) 0622).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622
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fl-1 ta' April 2011 bħala r-Regolament (UE) Nru 211/2011. Minħabba l-għadd ta' adattamenti
tekniċi meħtieġa fil-livell tal-Istati Membri biex jiġi stabbilit proċess ta' verifika razzjonalizzat,
ir-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini sar applikabbli sena wara. Mill-1 ta' April 2015,
u sa dik id-data kull tliet snin ta' wara, il-Kummissjoni għandha l-obbligu li tressaq rapport
fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini bil-ħsieb ta'
reviżjoni possibbli tar-Regolament. Il-Kummissjoni adottat dan ir-rapport fl-31 ta' Marzu 2015
bħala COM(2015)0145 final. Din il-komunikazzjoni tagħti rendikont tas-sitwazzjoni attwali
kif ukoll valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u telenka lista
ta' sfidi identifikati wara l-ewwel tliet snin mill-implimentazzjoni ta' dan il-qafas leġiżlattiv u
istituzzjonali ġdid. Il-komunikazzjoni identifikat għadd ta' nuqqasijiet u qieset ukoll parti mir-
riċerka sostantiva mwettqa għall-Parlament Ewropew[2].
Id-dritt ta' tressiq ta' Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għandu jkun separat b'mod ċar mid-
dritt ta' tressiq ta' petizzjoni, li hi proċedura differenti minnha f'ħafna aspetti sostanzjali. Il-
petizzjonijiet jistgħu jitressqu miċ-ċittadini tal-UE jew minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi residenti
fl-UE (2.1.4), u jridu jittrattaw kwistjonijiet li jaqgħu taħt qasam ta' attività tal-UE u jolqtu
lill-petizzjonant b'mod dirett. Il-petizzjonijiet huma indirizzati lill-Parlament fil-kapaċità tiegħu
bħala r-rappreżentant dirett taċ-ċittadini fil-livell tal-UE. L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hi
sejħa diretta għal strument ġuridiku speċifiku tal-UE, u għandha tikkonforma ma' regoli speċifiċi
sabiex tikkwalifika, u, fl-aħħar nett, għandha tkun indirizzata lill-Kummissjoni, bħala l-unika
istituzzjoni li għandha d-dritt tressaq proposti leġiżlattivi. F'dan ir-rigward, l-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej hija simili għad-drittijiet ta' inizjattiva mogħtija lill-Parlament (l-Artikolu 225
tat-TFUE) u lill-Kunsill (l-Artikolu 241 tat-TFUE).

IL-PROĊEDURA

A. Il-kumitat taċ-ċittadini
Peress li hija meħtieġa struttura organizzattiva minima għal inizjattiva ta' dan id-daqs, l-
ewwel pass fil-ħolqien tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej huwa l-istabbiliment ta' kumitat
organizzattiv, imsejjaħ "kumitat taċ-ċittadini". Dan il-kumitat irid ikun iffurmat minn tal-inqas
seba' persuni residenti f'mill-inqas seba' Stati Membri differenti (imma mhux neċessarjament
ta' ċittadinanza differenti) u li għandhom id-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Membri
tal-Parlament Ewropew jistgħu jipparteċipaw, iżda ma jistgħux jitqiesu sabiex jintlaħaq l-
għadd minimu ta' ċittadini meħtieġa biex jiġi ffurmat kumitat. Il-kumitat għandu jinnomina
rappreżentant u sostitut biex jaġixxu bħala persuni ta' kuntatt għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini
Ewropej speċifika.
B. Ir-reġistrazzjoni
Qabel ma jibda jiġbor dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mingħand iċ-ċittadini, il-kumitat irid
jirreġistra l-inizjattiva mal-Kummissjoni. Dan isir billi jitressaq dokument li jindika t-titolu u
s-suġġett, kif ukoll deskrizzjoni qasira tal-inizjattiva, jistabbilixxi l-bażi ġuridika proposta għal
azzjoni legali u jipprovdi informazzjoni dwar il-membri tal-kumitat u dwar is-sorsi kollha ta'
appoġġ u ta' finanzjament għall-inizjattiva proposta. L-organizzaturi jistgħu jinkludu anness
li fih jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata u materjal ieħor, bħal abbozz tad-dokument
leġiżlattiv propost.
Il-Kummissjoni għandha xahrejn żmien biex tiddeċiedi jekk għandhiex tirreġistra l-inizjattiva
proposta. L-inizjattiva ma tiġix reġistrata jekk ir-rekwiżiti proċedurali ma jkunux ġew issodisfati

[2]"European Citizens Initiative - First lessons of implementation", Dipartiment Tematiku dwar id-Drittijiet taċ-
Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali (2014), li tista' tiġi aċċessata fuq:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:mt:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/MT/1-2015-145-MT-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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jew jekk l-inizjattiva proposta ma taqax fil-qafas tas-setgħat tal-Kummissjoni biex tressaq
proposta għal att ġuridiku għall-finijiet tal-implimentazzjoni tat-Trattati. Reġistrazzjoni tista'
wkoll tiġi rrifjutata jekk l-inizjattiva tkun manifestament frivola, abbużiva jew vessatorja, jew
tmur kontra l-valuri tal-UE kif stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-TUE. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni hi
miftuħa għal rimedju ġudizzjarju jew extraġudizzjarju. L-inizjattivi rreġistrati jiġu ppubblikati
fuq il-web portal tal-Kummissjoni.
C. Il-ġbir ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ
Meta l-inizjattiva tkun reġistrata, l-organizzaturi jistgħu jibdew jiġbru dikjarazzjonijiet ta'
appoġġ. Dan għandu jsir fi żmien 12-il xahar. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jistgħu jinġabru
fuq il-karta jew elettronikament. Jekk jinġabru elettronikament, is-sistema ta' ġbir online
l-ewwel trid tiġi ċċertifikata mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti. Ir-regoli dettaljati għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-sistemi ta' ġbir online huma stabbiliti fir-Regolament ta'
implimentazzjoni tal-Kummissjoni (Regolament (UE) Nru 1179/2011).
Irrispettivament minn jekk id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabrux fuq il-karta jew b'mod
elettroniku, l-istess rekwiżiti tad-data huma applikabbli għall-finijiet ta' verifika. Dawn ir-
rekwiżiti, definiti fil-livell tal-Istati Membri, huma elenkati fl-Anness III tar-Regolament
(UE) Nru 211/2011. Disa' Stati Membri[3] ma jirrikjedux li l-firmatarji tad-dikjarazzjonijiet ta'
appoġġ jagħtu dokumenti jew numri ta' identifikazzjoni personali. L-Istati Membri l-oħra kollha
jirrikjedu din it-tip ta' identifikazzjoni. L-anness jispeċifika, għal kull Stat Membru fejn huma
meħtieġa, it-tipi ta' dokumenti ta' identifikazzjoni personali li jistgħu jintużaw.
Sabiex tiġi kkunsidrata mill-Kummissjoni, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej trid tiġbor miljun
dikjarazzjoni ta' appoġġ fi żmien tnax-il xahar. Barra minn hekk, sabiex l-inizjattiva tikkwalifika
fi Stat Membru partikolari, in-numru ta' firmatarji f'dak l-Istat Membru jrid ikun tal-inqas
750 darba l-għadd ta' Membri tal-Parlament Ewropew eletti minn dak l-Istat Membru. B'dan
il-mod, in-numru minimu ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ iffirmati jsegwi l-istess loġika ta'
proporzjonalità digressiva li tintuża biex tiddetermina t-tqassim tas-siġġijiet fil-Parlament
Ewropew fost l-Istati Membri.
D. Il-verifika u ċ-ċertifikazzjoni
Wara li jkun inġabar l-għadd meħtieġ ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ minn għadd suffiċjenti
ta' Stati Membri, l-organizzaturi jridu jressqu d-dikjarazzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti[4], li għandhom il-kompitu li jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura
mill-Kummissjoni abbażi tal-informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri. L-awtoritajiet
fdati b'dan il-kompitu huma ġeneralment il-Ministeri tal-Intern, il-kummissjonijiet elettorali jew
ir-reġistri tal-popolazzjoni. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom tliet xhur biex jivverifikaw id-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ iżda mhumiex mitluba li jaraw li l-firem ikunu awtentiċi.
E. It-tressiq u l-eżami
F'dan l-istadju l-organizzaturi jistgħu jintalbu jressqu ċ-ċertifikati rilevanti mill-awtoritajiet
nazzjonali rigward l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, u għandhom jipprovdu informazzjoni
dwar il-finanzjament li jkunu rċevew minn kwalunkwe sors, b'konformità mal-limiti stipulati
fir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell
Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom. Fil-prinċipju, il-kontribuzzjonijiet li jaqbżu
l-EUR 500 jridu jiġu ddikjarati.

[3]Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, il-Finlandja, l-Irlanda, il-Pajjiżi l-Baxxi, is-Slovakkja u r-Renju
Unit.
[4]Lista tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tinsab fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-
verification?lg=mt

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0005:0008:MT:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=mt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=mt
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Wara li tkun irċeviet l-inizjattiva ppreżentata, il-Kummissjoni jeħtiġilha tippubblikaha mingħajr
dewmien f'reġistru, u tirċievi lill-organizzaturi fil-livell xieraq biex tagħtihom lok li jispjegaw
id-dettalji tat-talba tagħhom. Wara skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni, l-organizzaturi
jingħataw opportunità li jippreżentaw l-inizjattiva f'seduta ta' smigħ pubblika fil-Parlament
Ewropew. Is-seduta tas-smigħ tiġi organizzata mill-kumitat responsabbli għall-Inizjattivi taċ-
Ċittadini Ewropej (l-Artikolu 211 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament).

INIZJATTIVI ATTWALI

Diversi organizzazzjonijiet kienu ppruvaw iniedu inizjattivi simili għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini
Ewropej qabel ir-rikonoxximent ġuridiku u d-definizzjoni tal-proċeduri dettaljati ta' dan l-
istrument. Fl-2007 l-Forum Ewropew għad-Diżabilità nieda waħda mill-ewwel inizjattivi pilota
bħal dawn, li għaliha l-Forum qal li kien ġabar 1.2 miljun firma. Wara l-adozzjoni tar-
Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej fl-2010, iżda qabel ma daħal fis-seħħ,
Greenpeace iddikjarat li kienet irċeviet miljun firma b'talba għal moratorju fuq għelejjel OĠM.
Madankollu, l-ebda waħda minn dawn l-inizjattivi ma setgħet titqies bħala Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej.
Sa mill-1 ta' April 2012, ġew imnedija 'il fuq minn 47 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.
Minn dawn, 19 ġew miċħuda reġistrazzjoni fil-prinċipju minħabba li s-suġġett ma kienx jaqa'
taħt l-oqsma ta' kompetenza tal-Kummissjoni, u 14 ġew irtirati mill-organizzaturi tagħhom.
Attwalment hemm tmin inizjattivi reġistrati, u bħalissa kollha kemm huma qegħdin fil-fażi
ta' ġbir ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ. Għalkemm kienu biss tliet inizjattivi li laħqu l-għadd
ta' firem meħtieġ ("Right2Water","One of Us" u"Stop Vivisection") u tressqu quddiem il-
Kummissjoni, għadd ta' inizjattivi oħra wasslu għal azzjonijiet ta' segwitu mill-Kummissjoni.
Fost l-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej, "Right2Water" stiednet lill-Kummissjoni "tipproponi
leġiżlazzjoni għall-implementazzjoni tad-dritt tal-bniedem għall-ilma u għal servizzi sanitari
iġeniċi kif rikonoxxut min-Nazzjonijiet Uniti, u tippromwovi l-provvediment tal-ilma u tas-
servizzi sanitari iġeniċi bħala servizzi pubbliċi essenzjali għal kulħadd". "One of Us" talbet
lill-UE" biex ittemm il-finanzjament ta' attivitajiet li jippresupponu l-qerda ta' embrijuni
umani, b'mod partikolari fl-oqsma tar-riċerka, l-għajnuna għall-iżvilupp u s-saħħa pubblika".
L-inizjattiva "Stop Vivisection" talbet li l-Kummissjoni tistabbilixxi qafas leġiżlattiv bl-għan
li l-esperimenti fuq l-annimali fl-UE jiġu gradwalment eliminati. Il-Parlament organizza seduti
ta' smigħ mar-rappreżentanti ta' kull inizjattiva, fis-17 ta' Frar 2014, fl-10 ta' April 2014 u
fl-24 ta' April 2015 rispettivament. Il-Kummissjoni ppreżentat risposta li fiha stabbiliet il-
konklużjonijiet ġuridiċi u politiċi tagħha fir-rigward tat-tliet inizjattivi.
Għadd ta' Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej kienu s-suġġett ta' azzjoni legali quddiem il-Qorti
Ġenerali tal-UE, li fl-aktar sentenza reċenti tagħha — T-646/13"Minority SafePack v l-
Kummissjoni" — sabet li l-Kummissjoni naqset milli tikkonforma mal-obbligu tagħha li tispjega
fid-dettall, u tiġġustifika, ir-raġunijiet li għalihom irrifjutat li tirreġistra Inizjattiva taċ-Ċittadini
Ewropej.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-istrument tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej kien ta' interess kbir għall-Parlament.
Fis-7 ta' Mejju 2009, qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament adotta
riżoluzzjoni[5] bi proposta dettaljata għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini
Ewropej. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat, il-Parlament kien involut b'mod attiv fin-negozjati

[5]ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 99.
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tar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Il-Parlament ikkontribwixxa b'suċċess
biex l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej issir strument tad-demokrazija parteċipattiva aktar faċli
u aċċessibbli għaċ-ċittadini. Fost l-oħrajn, hu kiseb tnaqqis fl-għadd minimu ta' Stati Membri
li minnhom iridu jinkisbu d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal kwart; il-Parlament insista li l-
verifika ta' ammissibilità trid titwettaq fl-istadju ta' qabel ir-reġistrazzjonijiet; u insista li jkun
hemm dispożizzjonijiet li jippermettu liċ-ċittadini u lir-residenti kollha tal-UE, irrispettivament
miċ-ċittadinanza, jingħataw id-dritt li jiffirmaw Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.
Il-Parlament għamel għadd ta' appelli politiċi biex jiġu ssemplifikati u razzjonalizzati l-
proċeduri ta' tmexxija ta' Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, kif ukoll sabiex jissaħħaħ l-
impatt tagħha. Il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-proċess ta' rieżami tal-Inizjattiva
taċ-Ċittadini Ewropej fit-28 ta' Ottubru 2015[6], li fiha sejjaħ fost l-oħrajn għal reviżjoni
tar-Regolament bil-ħsieb li jissemplifika r-rekwiżiti tad-data personali u jipprovdi fondi li
jappoġġaw l-organizzazzjoni ta' Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej. Fl-2017, il-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali nieda rapport ta' inizjattiva proprja bl-għan li ssir reviżjoni ġenwina
tar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. F'Settembru 2017, abbażi tat-talbiet
tal-Parlament u ta' konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni finalment ressqet proposta għal
reviżjoni tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej[7] li għandha tbaxxi l-età tal-votazzjoni għall-
firmatarji għal 16-il snin, tissemplifika l-formoli biex jinġabar l-appoġġ, tippermetti liċ-ċittadini
kollha tal-UE li jappoġġaw ECI irrispettivament mir-residenza tagħhom u testendi l-perjodu ta'
żmien għall-eżami ta' ECI.
Petr Novak
10/2017

[6]ĠU C 355, 20.10.2017, p. 17.
[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_mt.pdf


	L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
	Il-bażi ġuridika
	L-isfond
	Il-proċedura
	Inizjattivi attwali
	Ir-rwol tal-Parlament Ewropew


