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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET

Introduzzjoni

Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kull persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta' Stat 
Membru hija ċittadin tal-Unjoni. Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni tissupplimenta ċ-ċittadinanza 
nazzjonali mingħajr ma tissostitwiha, u hija magħmula minn kombinazzjoni ta' drittijiet u 
dmirijiet li huma assoċjati ma' dawk mogħtija miċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

Iċ-ċittadinanza Ewropea qatt ma rnexxielha tirrappreżenta bis-sħiħ ir-rwol li jaqdu ċ-ċittadini 
Ewropej f'aspetti oħra relatati mal-bini tal-Ewropa u għandha effetti sostantivi limitati ħafna 
għaċ-ċittadin komuni. 

Iċ-ċittadinanza Ewropea hija kostruzzjoni li mkien m'hawn bħalha fid-dinja. L-introduzzjoni 
tagħha hija kisba tal-proġett Ewropew, iżda m'hemm l-ebda dubju li din għadha ma laħqitx il-
potenzjal kollu tagħha. Dan ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat li jikkonċernaw iċ-ċittadinanza għandu l-għan li jevalwa l-effikaċja tal-kunċetti 
preżenti fit-Trattati. L-objettiv tiegħu huwa li jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet lill-
istituzzjonijiet Ewropej bil-għan li tittejjeb l-implimentazzjoni tagħhom u l-kamp ta' 
applikazzjoni u l-effikaċja tagħhom, sabiex jitnaqqsu d-diskrepanzi bejn il-proċess Ewropew 
ta' integrazzjoni u l-potenzjal li toffri ċ-ċittadinanza Ewropea.

Attivitajiet ta' ġbir ta' informazzjoni

Fil-proċess tat-tħejjija tar-rapport, twettqu l-attivitajiet ta' ġbir ta' informazzjoni li ġejjin:

- laqgħat tekniċi mal-Kummissjoni Ewropea, DĠ JUST, C3 - Iċ-Ċittadinanza u l-
Moviment Liberu. 

- analiżi tal-letteratura akkademika dwar il-moviment liberu, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni, l-apolidija, il-kisba taċ-ċittadinanza u studji mid-Dipartiment 
Tematiku C dwar l-Ostakoli għad-dritt tal-moviment liberu u r-residenza taċ-ċittadini 
tal-UE u l-familji tagħhom (Settembru 2016), u mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament 
Ewropew, dwar il-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" 2014-2020 (Lulju 2016), 

- analiżi tar-rapport tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali dwar "Making EU 
citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related 
rights" (Nagħmlu d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE realtà: il-qrati nazzjonali jinfurzaw il-
libertà ta' moviment u drittijiet relatati", (Awwissu 2018)

- rieżami tal-ġurisprudenza relatata b'mod partikolari mal-moviment liberu u l-
applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/UE, b'mod partikolari Zhu u Chen (C-200/02), 
Ruiz Zambrano (C-34/09), Rottmann (C-135/08), McCarthy (C-434/09), Dereci (C-
256/11), O et al. (C-356/11 & C-357/11), Iida (C-40/11), Alimanovic (C-67/14)

Status ambigwu taċ-ċittadinanza tal-UE

Il-kunċett stess ta' "ċittadinanza Ewropea" jippreżenta xi ambigwitajiet, minkejja l-fatt li t-
Trattat ta' Lisbona jiddefinixxi l-UE bħala unjoni ta' stati u ċittadini.
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Il-parti l-kbira tal-ambigwità tirriżulta mill-fatt li l-eżerċitar tal-għadd ta' dawk id-drittijiet 
huwa relatat direttament mas-suq uniku permezz tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
moviment liberu u għalhekk jikkonċernaw biss liċ-ċittadini mobbli: dawn jinkludu drittijiet 
elettorali kif ukoll il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni minħabba ċ-ċittadinanza. Iċ-ċittadini 
tal-UE jistgħu jeżerċitaw b'mod indipendenti għadd limitat ta' drittijiet taċ-ċittadinanza, bħad-
dritt li jappoġġjaw l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (l-Artikolu 24 tat-TFUE), l-Aċċess 
għad-dokumenti (l-Artikolu 11 tat-TUE) u d-dritt ta' petizzjoni, id-dritt li jressqu rikors 
quddiem l-Ombudsman u d-dritt li jikkomunikaw mal-istituzzjonijiet tal-UE bi kwalunkwe 
waħda mil-lingwi uffiċjali (l-Artikolu 24) kif ukoll sa ċertu punt id-dritt għal protezzjoni 
konsulari (l-Artikolu 23 tat-TFUE). L-eżerċitar tagħhom huwa madankollu aktar kumpless, 
peress li ċ-Ċittadinanza tal-UE tinteraġixxi wkoll ma' għadd ta' dispożizzjonijiet oħra, b'mod 
partikolari l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Il-qrati tal-UE kkontribwew ħafna għall-iżvilupp taċ-Ċittadinanza tal-UE, taħt il-premessa li 
"[i]ċ-Ċittadinanza tal-Unjoni hija intenzjonata li tkun l-istatus fundamentali taċ-ċittadini tal-
Istati Membri"1. L-ewwel nett, dawn għamlu dan billi ċċaraw għadd ta' kunċetti stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni dwar il-moviment liberu li aktar tard ġiet ikkonsolidata fid-Direttiva 2004/38/UE 
dwar iċ-ċittadinanza tal-UE. It-tieni, il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat ir-relazzjoni bejn il-miżuri 
nazzjonali u ċ-ċittadinanza tal-UE permezz ta' proċess gradwali. B'mod partikolari, din 
żviluppat il-ġurisprudenza tagħha skont liema l-Artikolu 20 tat-TFUE, "jipprekludi miżuri 
nazzjonali li għandhom l-effett li jċaħħdu liċ-ċittadini tal-Unjoni mit-tgawdija ġenwina tas-
sustanza tad-drittijiet mogħtija bis-saħħa tal-istatus tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni"2. 

Drittijiet politiċi

Mil-lat politiku, in-natura taċ-ċittadinanza tirrifletti s-sens ta' appartenenza taċ-ċittadini għal 
komunità politika, b'rabta ma' elementi ewlenin bħal-leġittimità tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-
parteċipazzjoni tal-individwi fl-azzjoni politika. Ir-rwol tad-drittijiet politiċi huwa li jtejbu l-
parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fil-proċess politiku u li jikkontribwixxu għal 
amministrazzjoni tajba.

L-Artikoli 15 tat-TFUE (l-aċċess għad-dokumenti), l-Artikolu 22 tat-TFUE (id-dritt ta' vot fl-
elezzjonijiet Ewropej u lokali fl-Istat Membru ta' Residenza) u l-Artikolu 24 (id-dritt ta' 
petizzjoni) tat-TFUE huma stabbiliti sew u jiffurmaw il-qalba tad-drittijiet politiċi mogħtija 
miċ-ċittadinanza Ewropea. Għalkemm fl-2014 il-parteċipazzjoni medja fl-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew kienet ta' 42,6 %, iż-żgħażagħ Ewropej (dawk ta' bejn it-18 u l-24 sena) 
kienu l-grupp bl-akbar probabbiltà li jastjenu. Skont l-aktar stħarriġ reċenti tal-
Ewrobarometru, 19 % biss tal-Ewropej li ġew intervistati kienu jafu d-data tal-elezzjonijiet 
Ewropej li jmiss; 31 % taw tweġiba żbaljata, u 50 % wieġbu "ma nafx". 

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, l-Artikolu 15(3) tat-TFUE sar il-bażi ġuridika għall-
aċċess pubbliku għad-dokumenti. Din id-dispożizzjoni testendi d-dritt pubbliku għall-aċċess 
tad-dokumenti lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-Unjoni, iżda għad 
m'hemm l-ebda prospett li jiġi adottat regolament ġdid li jadatta r-reġim tal-aċċess pubbliku 
tad-dokumenti għar-rekwiżiti tat-Trattat. 

1 Il-kawża Grzelczyk (C-184/99)
2 Il-kawża Ruiz Zambrano (C-34/09)
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Wieħed mid-drittijiet ewlenin stabbiliti fit-Trattati kien id-dispożizzjonijiet ta' kontra d-
diskriminazzjoni, li ġew introdotti fuq il-bażi ġuridika tal-Artikolu 19 tat-TFUE. Għalkemm 
ġew adottati diversi direttivi settorjali, sfortunatament mill-2008 ma ntlaħaq l-ebda ftehim fir-
rigward tad-direttiva orizzontali kontra d-diskriminazzjoni. 

Fid-dawl tal-każijiet dwar l-użu ħażin tad-data personali, l-iżgurar tas-sikurezza u tal-integrità 
tal-elezzjonijiet sar ukoll ta' tħassib pubbliku. Huwa importanti li jiġi rikonoxxut il-kontribut 
siewi tal-Kummissjoni biex tittejjeb is-sigurtà tal-mod kif se jitmexxew l-elezzjonijiet 
Ewropej li jmiss.1

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (l-Artikolu 24 tat-TFUE) hija strument ċentrali tal-
parteċipazzjoni demokratika taċ-ċittadini li bħalissa qed tiġi riveduta. Mill-2012 erba' 
inizjattivi biss kienu ta' suċċess: "Right2Water", "One of Us", "Stop Vivisection" u "Stop 
Glyphosate". Bħalissa, ir-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) qed jiġi 
rivedut bl-objettiv komuni li jittejjeb dan id-dritt uniku taċ-ċittadini tal-UE biex jieħdu sehem 
b'mod attiv fil-ħajja politika tal-UE. 

"L-Ewropa għaċ-Ċittadini" huwa programm tal-UE maħsub biex irawwem iċ-ċittadinanza 
Ewropea billi jħeġġeġ il-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika tal-UE. Din 
is-sena, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal programm suċċessur, il-Programm dwar id-
Drittijiet u l-Valuri2.
Ta' min jinnota li dawn il-programmi jagħmlu enfasi kbira fuq l-edukazzjoni. Minkejja l-fatt li 
l-UE għandha kompetenzi limitati f'din il-kwistjoni, il-potenzjal tat-Trattati tal-UE, u b'mod 
partikolari dak tal-Artikolu 165 tat-TFUE, rarament intuża bħala bażi ġuridika biex tiġi 
promossa d-dimensjoni Ewropea tal-edukazzjoni taċ-ċittadini. 

Irridu nfakkru lilna nfusna li ċ-ċittadini li jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet demokratiċi skont il-
prinċipji tal-istat tad-dritt huma ċittadini li se jintrabtu mad-demokrazija li qed jibnu, u li d-
demokrazija u l-istat tad-dritt huma valuri tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 2 tat-TUE. 

Il-libertà ta' moviment

Il-libertà ta' moviment u ta' residenza (l-Artikolu 21 tat-TUE), il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni minħabba ċ-ċittadinanza (l-Artikolu 18 tat-TUE) u l-libertà ta' moviment tal-
ħaddiema (l-Artikolu 45 tat-TUE) x'aktarx huma l-aspetti taċ-ċittadinanza Ewropea li huma l-
eqreb tal-poplu, peress li dawn huma l-libertajiet li wieħed jista' jgawdi kuljum3 - anke forsi 
minħabba l-fatt li dawn huma libertajiet li huma bbażati b'mod inerenti fuq sfond ta' fiduċja, 
solidarjetà u koeżjoni Ewropea.

1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2018 dwar in-netwerks ta' kooperazzjoni għall-
elezzjonijiet, it-trasparenza onlajn, il-protezzjoni kontra l-inċidenti ċibernetiċi u l-ġlieda kontra l-kampanji ta' 
diżinformazzjoni fil-kuntest tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.
2 COM(2018)0383.
3 L-"Ewropizzazzjoni" tal-ħajja ta' kuljum għal perċentwal kbir taċ-ċittadini Ewropej hija akbar minn kemm 
x'aktarx nimmaġinaw. Pereżempju, aktar minn 50 % tal-Ewropej jikkomunikaw regolarment permezz tal-
mowbajl, l-internet, il-posta jew il-posta elettronika mal-familja u/jew il-ħbieb barra mill-pajjiż, mill-inqas żaru 
Stat Membru ieħor fl-aħħar sentejn, jaraw it-televiżjoni b'lingwa barranija, jew huma midħla ta' mill-inqas pajjiż 
ieħor tal-UE (ara EUCROSS, proġett investigattiv iffinanzjat mill-UE).
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Madankollu, irridu nirrimarkaw li l-libertà ta' moviment tinkiseb biss meta ċ-ċittadini Ewropej 
jiċċaqilqu (skont il-Eurostat, aktar minn 16-il miljun Ewropew jgħixu fi Stat Membru ieħor). 
Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April2004 dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jirrisjedu 
liberament fit-territorji tal-Istati Membri (id-Direttiva dwar id-Drittijiet taċ-Ċittadini)1 tfasslet 
biex tissimplifika l-eżerċitar ta' dawn id-drittijiet, u b'hekk tnaqqas il-formalitajiet 
amministrattivi. Madankollu, in-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tagħha ġew enfasizzati b'mod 
konsistenti minn studji u rapporti tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u korpi u aġenziji 
oħra tal-UE2. Ir-riċerka żvelat li għadd ta' Stati Membri għandhom diffikultajiet konsiderevoli 
biex jidentifikaw il-ġurisprudenza rilevanti li hija importanti għall-prattika tal-awtoritajiet 
nazzjonali u tal-qrati nazzjonali. Anke d-diskriminazzjoni minħabba ċ-ċittadinanza, li mhijiex 
relatata direttament mad-direttiva dwar iċ-Ċittadinanza, iżda li hija rilevanti għall-eżerċitar 
tal-moviment liberu ġiet irrapportata f'każijiet ta' aċċess għall-impjieg, u servizzi differenti 
(is-servizz tal-kiri, bankarju, edukattiv) kif ukoll fir-rigward tat-tassazzjoni. Fl-aħħar, l-
iffaċilitar tad-dritt ta' dħul u ta' residenza għall-membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE li huma 
ċittadini ta' pajjiżi terzi jibqa' problematiku f'għadd ta' Stati Membri - ta' spiss dawn ma 
jingħatawx l-aċċess għal proċeduri aċċellerati biex jiksbu l-viżi u jiffaċċjaw rekwiżiti 
amministrattivi eċċessivi fil-fruntieri. 

Il-libertà ta' moviment hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin fin-negozjati tal-proċess ta' 
Brexit. L-istatus taċ-ċittadinanza ta' aktar minn 4,5 miljun persuna (3,5 miljun persuna 
Ewropea jgħixu fir-Renju Unit u aktar minn miljun persuna Brittanika jgħixu fi Stati Membri 
oħra) għadu ma ġiex solvut. 

Id-drittijiet barra mill-pajjiż

Id-dritt għal protezzjoni konsulari ggarantit skont l-Artikolu 23 tat-TUE jirriżulta mill-fatt li 
mhux l-Istati Membri kollha għandhom ambaxxati jew rappreżentanzi konsulari fil-pajjiżi 
kollha tad-dinja (filwaqt li 14-il pajjiż terz għandhom biss ambaxxata waħda fi Stat Membru 
tal-UE).

Is-sensibilizzazzjoni ta' dawk id-drittijiet għadha limitata, kif inhu l-eżerċitar tagħhom, u 
għalhekk il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom hija ġġustifikata. Ta' min iqis kif jista' 
jittejjeb aktar ir-rwol tad-delegazzjonijiet tal-UE, meta wieħed iqis b'mod partikolari li d-
Direttiva 2016/679 tħalli flessibbiltà fir-rigward tad-diviżjoni tax-xogħol bejniethom u r-
rappreżentanzi tal-Istati Membri. 

L-għarfien u l-eżerċitar tad-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE

L-għarfien u l-fehim tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-UE jidhru li huma waħda 
mill-problemi orizzontali li tapplika fl-aspetti kollha taċ-ċittadinanza riveduti hawn fuq. 
Stħarriġ reċenti tal-Ewrobarometru3 ddedikat liċ-ċittadinanza, indika li 54 % biss ta' dawk li 
wieġbu għandhom ċertu għarfien tad-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-UE, filwaqt li 45 % 
m'għandhomx dan l-għarfien u 67 % ta' dawk li wieġbu jixtiequ jsiru jafu aktar dwarhom. 

1 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
2 Ara, pereżempju, l-aktar kontribut reċenti tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali dwar "Making EU citizens' 
rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights" (Nagħmlu d-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE realtà: il-qrati nazzjonali jinfurzaw il-libertà ta' moviment u drittijiet relatati" (2018).
3 Ewrobarometru tal-Ħarifa 89/2018, rapport dwar iċ-Ċittadinanza
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Kemm informazzjoni aħjar u aktar ċara dwar dawk id-drittijiet kif ukoll interpretazzjoni ċara 
aġġornata dwar kif wieħed għandu jeżerċitahom huma ta' importanza assoluta għas-suċċess 
taċ-ċittadinanza tal-UE.

Il-potenzjal tal-Artikolu 25 tat-TFUE

Madankollu, iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea issa ntalbet topera f'dimensjoni ġdida u 
kumplessa, mhux espliċitament prevista fit-Trattati – bħala dik li tivvalida l-istruttura 
Ewropea. L-Artikolu 25 tat-TFUE jippreżenta potenzjal uniku biex jiġu riflessi d-
dimensjonijiet il-ġodda għall-evoluzzjoni futura tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE. Skont il-
proċedura prevista biex tespandi u ttejjeb dawk id-drittijiet, din l-ambizzjoni x'aktarx taqa' 
f'idejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. 
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-ċittadinanza tal-
UE
(2018/2111(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21, 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea (TUE), u l-Artikoli 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153, 
165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 10 u 11 tat-TUE, u d-dikjarazzjoni fl-Artikolu 10(3) li "kull 
ċittadin għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3(2) tat-TUE li jistipula d-dritt tal-moviment liberu tal-
persuni,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perjodu 2020-2027,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda 
r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 
72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 
93/96/KEE2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li 
jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini"3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni4,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-13 ta' April 2016 dwar netwerk Ewropew ta' servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess 
tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol u li 
jemenda Regolamenti (UE) Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/20135,

1 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
2 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
3 ĠU L 115, 17.4.2014, p. 3.
4 ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1.
5 ĠU L 107, 22.4.2016, p. 1.
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– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Novembru 2013 li temenda d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' 
kwalifiki professjonali2 u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern3, 

– wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi Dokument 
Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE u li tħassar id-Deċiżjoni 96/409/CFSP 
(COM(2018)0358),

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/637 tal-20 ta' April 2015 dwar il-
miżuri ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni biex tiġi ffaċilitata l-protezzjoni konsulari 
għal ċittadini mhux rappreżentati tal-Unjoni f'pajjiżi terzi u li tħassar id-
Deċiżjoni 95/553/KE,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri (COM(2018)0383),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2009 dwar gwida 
għal traspożizzjoni u applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri (COM(2009)0313),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-24 ta' Jannar 2017 bit-titolu "It-tisħiħ 
tad-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku - Rapport tal-2017 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE" (COM(2017)0030),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2018 dwar 
in-netwerks ta' kooperazzjoni għall-elezzjonijiet, it-trasparenza onlajn, il-protezzjoni 
kontra l-inċidenti ċibernetiċi u l-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni fil-kuntest 
tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew (C(2018)5949),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar it-titjib tal-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Ottubru 2015 dwar l-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej5 u l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (COM(2017)0482),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2014 dwar "Iċ-ċittadinanza tal-
UE għall-bejgħ"6,

1 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
2 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 132.
3 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1.
4 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 215.
5 ĠU C 355, 20.10.2017, p. 17.
6 ĠU C 482, 23.12.2016, p. 117.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar "It-tagħlim tal-UE fl-
iskejjel"1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Marzu 2017 dwar l-implimentazzjoni 
tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-
programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu 2014-20202, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2017 dwar l-ostakli għal-libertà 
taċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu u jaħdmu fis-suq intern3,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-31 ta' Jannar 2013 dwar 
"Insaħħu ċ-ċittadinanza tal-UE: il-promozzjoni tad-drittijiet elettorali taċ-ċittadini tal-
UE", 

– wara li kkunsidra l-istudji li ġew ippubblikati fl-2016 mid-Dipartiment Tematiku C tal-
Parlament bit-titolu "Obstacles to the right of free movement and residence for EU 
citizens and their families" (L-ostakli għad-dritt tal-moviment liberu u r-residenza għaċ-
ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2018 tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali bit-titolu 
"Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement 
and related rights" (Nagħmlu d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE realtà: il-qrati nazzjonali 
jinfurzaw il-libertà ta' moviment u drittijiet relatati),

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Ewrobarometru 89/2018,

 – wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-kompożizzjoni tal-
Parlament Ewropew4,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-
Kunsill li temenda l-Att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju 
universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-
20 ta' Settembru 1976 (l-"Att Elettorali")5,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tas-7 ta' Frar 2018 dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim Qafas 
dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb li jkun hemm 

1 ĠU C 58, 15.2.2018, p. 57.
2 ĠU C 263, 25.7.2018, p. 28.
3 ĠU C 263, 25.7.2018, p. 98.
4 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 83.
5 Testi adottati, P8_TA(2018)0282.
6 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 89.
7 Testi adottati, P8_TA(2018)0226.



RR\1175327MT.docx 11/41 PE631.784v01-00

MT

qbil1.

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2018 lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Għal kisba ta' elezzjonijiet Ewropej liberi u ġusti" 
(COM(2018)0637),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-
Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-
12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq 
inizjattiva proprja,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet (A8-0041/2019),

A. billi ċ-ċittadinanza tal-UE u d-drittijiet relatati tagħha ġew introdotti għall-ewwel darba 
fl-1992 bit-Trattat ta' Maastricht u ssaħħew aktar bit-Trattat ta' Lisbona, li daħal fis-seħħ 
f'Diċembru 2009, iżda ġew implimentati biss b'mod parzjali;

B. billi l-valuri u l-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, li ġew enfasizzati fl-Artikoli 2 
u 6 tat-TUE, ipoġġu liċ-ċittadin fil-qalba tal-proġett Ewropew; billi għalhekk id-
dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa jimplika wkoll riflessjoni dwar il-qawwa tal-identità 
komuni tagħna;

C. billi l-prinċipji tat-trasparenza, l-integrità u r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-UE u 
tal-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet, kif derivati mill-Artikoli 10 u 11 tat-TUE u l-
Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, huma elementi 
sostantivi tal-kunċett ta' ċittadinanza u huma essenzjali għall-bini u t-tisħiħ tal-
kredibbiltà u l-fiduċja fl-Unjoni kollha kemm hi; billi r-rikors għal arranġamenti u 
strumenti ad hoc u intergovernattivi f'diversi oqsma ta' politika tal-UE, kif ukoll il-korpi 
informali ta' teħid ta' deċiżjonijiet, l-evitar u d-deistituzzjonalizzazzjoni tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, jirriskjaw li jdgħajfu tali prinċipji b'mod serju;

D. billi l-UE kellha diffikultajiet biex tiffaċċja diversi kriżijiet b'konsegwenzi 
soċjoekonomiċi importanti li rriżultaw fl-emerġenza ta' ideoloġiji populisti u 
nazzjonalisti abbażi ta' identitajiet esklussivi u kriterji li jappoġġjaw is-supremazija li 
jikkontradixxu l-valuri Ewropej;

E. billi l-ġestjoni insodisfaċenti tad-diversi kriżijiet żiedet id-diżappunt taċ-ċittadini f'xi 
wħud mir-riżultati tal-proġett ta' integrazzjoni tal-UE; billi huwa kruċjali li jiġi żgurat li 
ċ-ċittadinanza tal-UE titqies bħala privileġġ fost iċ-ċittadini, inkluż billi terġa' tiġi 
stabbilita l-fiduċja fil-proġett tal-UE, filwaqt li tingħata prijorità lill-promozzjoni tad-
drittijiet kollha taċ-ċittadini, inklużi d-drittijiet ċivili, politiċi u soċjali fost oħrajn, it-
titjib tal-kwalità tad-demokrazija fi ħdan l-Unjoni, it-tgawdija prattika tad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali u l-opportunità li kull ċittadin jipparteċipa fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni, filwaqt li jiġi pprovdut involviment akbar tas-soċjetà ċivili fil-proċessi ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet u ta' implimentazzjoni;

1 Testi Adottati, P8_TA(2018)0449.
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F. billi r-reviżjoni kurrenti tal-ECI għandha l-għan li ttejjeb l-effikaċja tagħha u ssaħħaħ 
id-demokrazija parteċipattiva u ċ-ċittadinanza attiva;

G. billi l-aċċess għaċ-ċittadinanza tal-UE jinkiseb permezz tal-pussess taċ-ċittadinanza ta' 
Stat Membru, li huwa rregolat minn liġijiet nazzjonali; billi fl-istess ħin, id-drittijiet u d-
dmirijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-UE huma stabbiliti mil-liġi tal-UE u ma 
jiddependux fuq l-Istati Membri, għalhekk ma jistgħux jiġu limitati b'mod mhux 
ġustifikat minnhom;

H. billi fil-kuntest ta' aċċess għaċ-ċittadinanza nazzjonali, l-Istati Membri għandhom ikunu 
soġġetti għall-prinċipji tad-dritt tal-UE, bħall-proporzjonalità, l-istat tad-dritt u n-
nondiskriminazzjoni, li ġew elaborati bir-reqqa fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea;

I. billi l-prospett tal-Brexit enfasizza l-importanza tad-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE, 
speċjalment fost iż-żgħażagħ Ewropej, u r-rwol tagħhom fil-ħajjiet ta' miljuni ta' 
ċittadini tal-UE, u qajjem ukoll sensibilizzazzjoni fl-UE dwar it-telf potenzjali ta' tali 
drittijiet fuq iż-żewġ naħat;

J. billi l-parteċipazzjoni medja fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fl-2014 kienet ta' 
42,6 %; billi skont l-aktar stħarriġ reċenti tal-Ewrobarometru ppubblikat f'Mejju 2018, 
19 % biss tal-Ewropej li ġew intervistati kienu jafu d-data tal-elezzjonijiet Ewropej li 
jmiss;

K. billi ċ-ċittadini tal-UE kważi mhumiex konxji tal-eżistenza tal-uffiċċji tal-Europe Direct 
minkejja r-rwol ewlieni tagħhom li jipprovdu l-informazzjoni;

L. billi hemm aktar minn 400 Ċentru ta' Informazzjoni "Europe Direct" madwar l-UE li 
jikkontribwixxu għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-politiki tal-Unjoni 
Ewropea ta' interess dirett għaċ-ċittadini bl-għan li jkun hemm involviment maċ-
ċittadini fil-livell lokali u reġjonali;

M. billi l-kunċett taċ-ċittadinanza jiddefinixxi r-relazzjoni taċ-ċittadini ma' komunità 
politika, inklużi d-drittijiet, id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom; billi l-
Artikolu 20 tat-TFUE ta liċ-ċittadini tal-Unjoni d-dritt li jivvutaw u li joħorġu bħala 
kandidati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat 
Membru ta' residenza tagħhom, bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta' dak l-istat;

N. billi ċ-ċittadini Ewropej huma direttament rappreżentati fil-Parlament Ewropew u kull 
ċittadin jeħtieġlu jingħata attenzjoni ugwali mill-istituzzjonijiet tal-UE; billi l-Artikolu 8 
tat-TFUE jistabbilixxi l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri billi 
jistipula li, "fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-
inugwaljanzi u tinkoraġġixxi ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa";

O. billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) stabbiliet f'għadd ta' kawżi li d-
drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-UE jistgħu jiġu invokati wkoll minn ċittadini 
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ta' Stat Membru vis-à-vis dak l-istess stat1; 

P. billi diversi Stati Membri joffru l-hekk imsejħa "programmi tal-viżi tad-deheb" u skemi 
għall-investituri bħala mezz biex jiksbu ċ-ċittadinanza tagħhom;

Q. billi l-libertà ta' moviment tipprovdi liċ-ċittadini tal-UE b'opportunitajiet biex 
jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu u jgħixu f'pajjiżi oħra tal-UE; billi aktar minn 16-
il miljun Ewropew igawdu mid-dritt tagħhom li jgħixu f'pajjiż ieħor tal-UE;

R. billi d-dritt għal-libertà ta' moviment huwa ċentrali għaċ-ċittadinanza tal-UE u 
jikkomplementa l-libertajiet l-oħra tas-suq intern tal-UE; billi ż-żgħażagħ Ewropej 
huma partikolarment marbuta mal-moviment liberu, li huwa meqjus bħala l-aktar kisba 
pożittiva tal-UE wara l-iżgurar tal-paċi fl-Ewropa;

S. billi l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/38 ltaqgħet ma' diffikultajiet prattiċi u l-
Ewropej jafu xorta waħda jsibuha diffiċli biex jiċċaqilqu jew jgħixu fi Stat Membru 
ieħor minħabba d-diskriminazzjoni li tirriżulta miċ-ċittadinanza, mir-rekwiżiti ta' dħul u 
dawk ta' residenza; billi hemm ammont konsiderevoli ta' ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja maħsuba biex tikkjarifika l-kunċetti ewlenin għaċ-ċittadini mobbli tal-UE;

T. billi d-dritt għal protezzjoni konsulari huwa ggarantit fl-Artikoli 20 u 23 tat-TFUE, u ċ-
ċittadini tal-UE huma għalhekk, fit-territorju ta' pajjiż terz li fih l-Istat Membru taċ-
ċittadinanza tagħhom mhuwiex irrappreżentat, intitolati għal protezzjoni minn 
kwalunkwe Stat Membru ieħor bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta' dak l-istat; billi 
l-emerġenzi, id-diżastri naturali jew l-avvenimenti bħal attakki terroristiċi jistgħu 
jaffettwaw liċ-ċittadini Ewropej li ġejjin minn Stat Membru mingħajr l-ebda 
rappreżentanza fil-pajjiż terz ikkonċernat;

U. billi l-Kummissjoni wriet impenn fir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2017 li 
torganizza kampanja ta' sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni mal-UE kollha dwar iċ-
ċittadinanza tal-UE sabiex tgħin liċ-ċittadini jifhmu aħjar id-drittijiet tagħhom; billi din 
ir-responsabbiltà biex iċ-ċittadini tal-UE jiġu infurmati aħjar dwar id-drittijiet u d-
dmirijiet tagħhom jeħtieġ li tiġi kondiviża bejn l-Istati Membri u s-soċjetà ċivili;

V. billi, skont ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2017 tal-Kummissjoni, mill-2012 
'il hawn, għadd dejjem akbar ta' nies irrappurtaw li ġarrbu xi sura ta' diskriminazzjoni;

W. billi l-ħolqien taż-żona Schengen u l-integrazzjoni tal-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-
UE saħħew ħafna l-libertà ta' moviment fl-UE u jikkostitwixxu wieħed mill-akbar 
kisbiet tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea; 

X. billi l-introduzzjoni taċ-ċittadinanza Ewropea hija kisba tal-proġett Ewropew li għadha 
trid twettaq il-potenzjal sħiħ tagħha; jenfasizza li din hija kostruzzjoni unika li ma tidher 
imkien ieħor fid-dinja;

1 Pereżempju, is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Marzu 2011, Gerardo Ruiz Zambrano vs Office 
national de l'emploi (ONEM), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124, is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-
2 ta' Marzu 2010, Janko Rottman vs Freistaat Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, is-Sentenza tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-5 ta' Mejju 2011, Shirley McCarthy vs Secretary of State for the Home Department, C-434/09, 
ECLI:EU:C:2011:277 u s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Novembru 2011, Murat Dereci u Oħrajn v 
Bundesministerium für Inneres, C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734.
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 1. Iqis li mhux id-dispożizzjonijiet kollha li jikkonċernaw iċ-ċittadinanza tal-UE ġew 
implimentati biex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom, minkejja li dan jippermetti li tiġi 
kkonsolidata l-identità Ewropea; jenfasizza li l-ħolqien ta' ċittadinanza tal-Unjoni wera 
li tista' teżisti forma ta' ċittadinanza li ma tkunx iddeterminata minn nazzjonalità u li 
tifforma l-bażi ta' qasam politiku li minnu jirriżultaw id-drittijiet u d-dmirijiet, li jiġu 
ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni Ewropea u mhux mill-Istat; jistieden lill-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni jieħdu l-miżuri meħtieġa biex itejbu l-implimentazzjoni, il-kamp ta' 
applikazzjoni u l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw iċ-
ċittadinanza kif ukoll tad-dispożizzjonijiet korrispondenti minquxa fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; jirrimarka li ċ-ċittadini Ewropej mhumiex 
għal kollox konxji mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni,

2. Ifakkar li ċ-ċittadinanza tal-UE tissupplimenta ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru; 
jissottolinja li ċ-ċittadinanza tal-UE tippermetti l-komplementarjetà ta' identitajiet 
differenti għaċ-ċittadini, u li l-ideoloġiji nazzjonalisti u populisti jdgħajfu dik il-
kapaċità; huwa tal-opinjoni li l-eżerċitar ta' ċittadinanza attiva u l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni ċivika huma essenzjali għat-tisħiħ tas-sens ta' appartenenza għal proġett 
politiku biex jitrawwem l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, fehim 
reċiproku, djalogu interkulturali u kooperazzjoni transnazzjonali u biex jinbnew 
soċjetajiet miftuħa, inklużivi, koeżivi u reżiljenti;

3. Iqis li l-implimentazzjoni sħiħa, mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-
UE, tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-promozzjoni attiva 
tad-drittijiet u l-prinċipji minquxa fiha, jirrappreżentaw lieva essenzjali għall-garanzija 
ta' involviment effettiv taċ-ċittadini fil-proċess demokratiku tal-UE u biex tagħti sens ta' 
konkretezza lid-dispożizzjonijiet minquxa fl-Artikolu 20 tat-TFUE;

4. Jenfasizza li l-korp ta' drittijiet u obbligi li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni ma 
jistax jiġi limitat b'mod mhux iġġustifikat; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jagħmlu użu mill-prerogattiva tagħhom li jagħtu ċ-ċittadinanza fi spirtu ta' 
kooperazzjoni ġusta, inkluż f'każijiet ta' tfal ta' ċittadini tal-UE li jiffaċċjaw diffikultajiet 
biex jissodisfaw il-kriterji għaċ-ċittadinanza skont ir-regoli nazzjonali; jenfasizza li l-
eżerċitar b'suċċess tad-drittijiet taċ-ċittadinanza jippresupponi li d-drittijiet u l-libertajiet 
kollha minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiġu protetti u promossi, inkluż 
għal persuni b'diżabbiltà li għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali 
tagħhom bl-istess mod bħal kwalunkwe ċittadin ieħor, u li tiġi implimentata l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi sabiex jiġi żgurat li n-nisa jkunu jistgħu 
jgawdu b'mod sħiħ mid-drittijiet marbuta maċ-ċittadinanza tal-UE;

5. Ifakkar li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni estendiet ukoll l-implikazzjonijiet u tagħti drittijiet 
fil-qasam tal-parteċipazzjoni demokratika kif derivat mill-Artikoli 10 u 11 tat-TUE; 
jenfasizza li għall-eżerċizzju tad-dritt ta' parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika tal-
Unjoni, id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-
ċittadin, u li għalhekk huwa fundamentali li jingħataw il-garanziji rilevanti dwar it-
trasparenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

6. Jiddispjaċih dwar in-nonparteċipazzjonijiet eżistenti minn partijiet tat-Trattati minn xi 
Stati Membri, li jdgħajfu u jiġġeneraw de facto differenzi fid-drittijiet taċ-ċittadini li 
huma maħsuba biex ikunu ugwali skont it-Trattati;
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7. Jinnota li l-programm Erasmus+, il-programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, 
u l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" jagħtu liċ-ċittadini tal-UE u b'mod partikolari 
liż-żgħażagħ, benefiċċji kbar billi jqajmu sensibilizzazzjoni dwar l-istatus tagħhom 
bħala ċittadini tal-UE u jtejbu l-għarfien tagħhom dwar id-drittijiet li jirriżultaw minn 
dak l-istatus u l-valuri sottostanti tiegħu; huwa tal-opinjoni li l-programmi volontarji 
Ewropej bħas-Servizz Volontarju Ewropew u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jaqdu 
wkoll parti integrali biex tinbena ċ-ċittadinanza Ewropea; jissottolinja l-importanza 
kruċjali ta' tali programmi, speċjalment fost iż-żgħażagħ, u jitlob li dawn jissaħħu 
finanzjarjament;

Drittijiet politiċi

 8. Jinsab imħasseb dwar it-tendenza ta' tnaqqis fl-għadd ta' votanti kemm fl-elezzjonijiet 
nazzjonali kif ukoll f'dawk tal-Parlament Ewropew, speċjalment fost iż-żgħażagħ; 
jinsab konvint li t-tisħiħ tal-isfera pubblika tal-UE u l-implimentazzjoni sħiħa taċ-
ċittadinanza Ewropea għandhom il-potenzjal li jgħinu biex ireġġgħu lura dan it-tnaqqis 
billi jiżdied is-sens ta' appartenenza taċ-ċittadini f'komunità Ewropea u billi tingħata 
spinta lid-demokrazija rappreżentattiva;

9. Ifakkar li l-listi transnazzjonali għandhom il-potenzjal li jsaħħu l-isfera pubblika tal-UE 
fil-qafas tal-elezzjonijiet tal-UE billi jippromwovu dibattitu madwar l-UE kollha bbażat 
fuq politiki relatati mal-UE minflok ma titfassal kampanja elettorali madwar 
kwistjonijiet nazzjonali;

10. Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tippromwovi programmi li jrawmu ċ-
ċittadinanza Ewropea u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini fir-rigward tad-drittijiet politiċi 
tagħhom; josserva, madankollu, il-progress limitat li sar fl-implimentazzjoni tal-
Artikolu 165 tat-TFUE bħala bażi ġuridika biex tiġi promossa d-dimensjoni Ewropea fl-
edukazzjoni taċ-ċittadini; iqis essenzjali li tiġi promossa l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fil-ħajja demokratika tal-UE u jemmen li l-iżvilupp tal-kurrikuli tal-UE fis-sistemi 
edukattivi għandu jkun prijorità biex ikompli jiġi żviluppat il-potenzjal taċ-ċittadinanza 
tal-UE;

11. Jiddeplora għal darba oħra l-fatt li xi ċittadini tal-UE huma mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom u ma jistgħux jipparteċipaw fl-
elezzjonijiet parlamentari nazzjonali fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom; jissottolinja 
l-fatt li t-telf tad-drittijiet elettorali li jirriżulta minn residenza fi Stat Membru ieħor jista' 
jiskoraġġixxi liċ-ċittadini milli jiċċaqilqu lejn Stat Membru ieħor u għalhekk jista' 
jikkostitwixxi ksur potenzjali tal-Artikolu 18 tat-TFUE; 

12. Iqis li, f'sistema ta' demokrazija rappreżentattiva, huwa essenzjali li jiġi żgurat il-
funzjonament xieraq tal-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jiġu protetti d-drittijiet politiċi 
kollha taċ-ċittadini tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-aċċessibbiltà tal-informazzjoni 
dwar iċ-ċittadinanza tal-UE u d-drittijiet miksuba mill-pussess tagħha fil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-Unjoni Ewropea biex jissaħħaħ il-kunċett taċ-ċittadinanza tal-UE; jiddeplora 
l-fatt li mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, l-Artikolu 15(3) tat-TFUE, li sar il-bażi 
legali għall-aċċess pubbliku għad-dokumenti u li jestendi r-regoli dwar l-aċċess għall-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-aġenziji u l-uffiċċji kollha tal-Unjoni, għadu ma ġiex 
implimentat b'mod sħiħ; iqis li l-progress fl-adozzjoni tar-regolament il-ġdid ġie 
konsistentement ostakolat mill-Istati Membri; 
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Il-libertà ta' moviment

13. Jilqa' l-benefiċċji li l-moviment liberu jġib miegħu għaċ-ċittadini tal-UE u għall-
ekonomiji tal-Istati Membri; jirrimarka li d-drittijiet li jirriżultaw mid-
Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-familji tagħhom 
biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri mhux dejjem huma 
rikonoxxuti u rrispettati, u dan iwassal għal ostakli għall-moviment liberu u r-residenza 
taċ-ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom kif ukoll għal diskriminazzjoni kontrihom; 
ifakkar fl-obbligu tal-Istati Membri li jipproteġu l-libertà ta' moviment, inkluża r-
riunifikazzjoni tal-familja, għal konjuġi tal-istess sess;

14. Jinsab imħasseb li l-interpretazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet u termini tad-
Direttiva 2004/38/KE mill-qrati nazzjonali tvarja mhux biss fl-Istati Membri, iżda xi 
kultant anki fl-istess ġurisdizzjoni; jinnota bi tħassib li l-awtoritajiet nazzjonali mhux 
dejjem ikunu kompletament konxji mid-drittijiet u l-obbligi stabbiliti skont id-
Direttiva 2004/38/KE;

15. Jenfasizza l-problema tan-nuqqas ta' informazzjoni jew l-għoti ta' informazzjoni li ma 
tkunx korretta jew li toħloq konfużjoni dwar ir-rekwiżiti tal-viża għall-membri tal-
familja jew dwar id-drittijiet ta' residenza; jinsisti li l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
it-tneħħija ta' ostakli bla bżonn għad-dritt ta' dħul/residenza, b'mod partikolari għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma membri tal-familja ta' ċittadini tal-UE;

 16. Jinsab imħasseb dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini biex jiksbu 
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tagħhom madwar l-Ewropa; jemmen li d-
Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali u l-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki għenu jiffaċilitaw ir-rikonoxximent bejn l-Istati Membri; jemmen ukoll li r-
rikonoxximent professjonali huwa essenzjali biex jiġi żgurat grad ogħla ta' mobbiltà 
kemm għall-istudenti kif ukoll għall-professjonisti; jistieden lill-Kummissjoni tkompli t-
tendenza li tiffaċilita kemm jista' jkun ir-rikonoxximent professjonali;

17. Jinsab imħasseb ferm dwar is-sejbiet tar-riċerka li twettqet mill-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, li identifikat id-diskriminazzjoni fit-tfittxija għal 
impjieg, fl-aċċess ta' servizzi varji bħall-kiri ta' karozza jew appartament jew ċerti 
servizzi bankarji, u fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-tassazzjoni; jenfasizza li d-
diskriminazzjoni minħabba ċ-ċittadinanza tista' toħloq ostakli għall-moviment liberu 
taċ-ċittadini tal-Unjoni; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari 
biex jimmonitorjaw tali każijiet ta' diskriminazzjoni u jieħdu azzjonijiet deċiżivi biex 
jipprevenuhom;

18. Jissottolinja r-rwol tal-mobbiltà fl-iżvilupp personali taż-żgħażagħ permezz tat-titjib fit-
tagħlim u l-iskambju kulturali u tat-titjib fl-għarfien taċ-ċittadinanza attiva u l-prattika 
tagħha; iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw il-programmi tal-UE li jippromwovu l-
mobbiltà;

19. Japprezza l-importanza tal-kultura, l-arti u x-xjenza bħala aspetti integrali taċ-
ċittadinanza attiva tal-UE; jisħaq fuq ir-rwol tagħhom fit-tisħiħ tas-sens ta' appartenenza 
komuni taċ-ċittadini għall-Unjoni, li jagħti spinta lill-fehim reċiproku u jistimula d-
djalogu interkulturali;
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Il-protezzjoni konsulari

20. Jinnota li kważi 7 miljun ċittadin tal-UE bħalissa jgħixu f'pajjiżi barra mill-UE, u li dan 
in-numru mistenni jiżdied għal mill-inqas 10 miljuni sal-2020;

21. Iqis li d-dritt għal protezzjoni konsulari huwa ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tal-UE kollha, 
u jfakkar li d-Direttiva 2015/637 tal-20 ta' April 2015 dwar il-protezzjoni konsulari1 
tinterpreta l-protezzjoni konsulari fl-aktar sens wiesa' possibbli, jiġifieri bħala 
kwalunkwe tip ta' assistenza konsulari; jenfasizza li s-sensibilizzazzjoni dwar dawk id-
drittijiet għadha limitata; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika valutazzjoni tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
(UE) 2015/637 u tniedi proċedimenti ta' ksur fejn applikabbli; jistieden lill-Istati 
Membri jiżviluppaw protokolli ta' emerġenza, billi jqisu ċ-ċittadini mhux rappreżentati, 
sabiex jittejbu l-komunikazzjonijiet f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza f'koordinazzjoni ma' 
rappreżentanzi ta' Stati Membri u delegazzjonijiet tal-UE oħra; ifakkar fit-talba li 
għamel żmien twil ilu għat-tisħiħ tar-rwol tad-delegazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi terzi u 
jenfasizza l-valur miżjud mogħti min-netwerk diplomatiku tal-UE preżenti fil-post;

Petizzjoni lill-Parlament Ewropew u lment lill-Ombudsman Ewropew

23. Jenfasizza l-importanza tad-dritt għal petizzjoni, kif stipulat mill-Artikolu 227 tat-TFUE 
u mill-Artikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, rispettivament, u d-dritt li 
wieħed jirrikorri għand l-Ombudsman kif minqux fl-Artikolu 228 tat-TFUE u fl-
Artikolu 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; ifaħħar il-ħidma tal-Ombudsman 
Ewropew fil-ġlieda kontra l-amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet, fil-korpi u fl-
aġenziji tal-Unjoni, u b'mod partikolari fil-qasam tat-trasparenza; jenfasizza l-
importanza tat-trasparenza għal funzjonament demokratiku u parteċipazzjoni 
demokratika xierqa fi ħdan l-Unjoni li jiġġeneraw il-fiduċja fost iċ-ċittadini; japprova 
f'dan ir-rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman fir-Rapport Speċjali reċenti 
tagħha dwar it-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv tal-Kunsill;

Rakkomandazzjonijiet

24. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni teżerċita l-prerogattivi tagħha skont l-Artikolu 258 tat-
TFUE biex titlob lill-QĠUE tiddeċiedi jekk it-tneħħija tad-drittijiet tal-vot minħabba 
residenza fi Stat Membru tal-UE ieħor għandhiex titqies bħala ksur tal-libertà ta' 
moviment u residenza; jistieden għal darb'oħra lill-Istati Membri jimplimentaw il-
Kodiċi ta' Prattika Tajba fi Kwistjonijiet Elettorali tal-Kummissjoni ta' Venezja, inkluża 
l-abolizzjoni tat-tneħħija tad-drittijiet għall-vot tal-espatrijati fl-elezzjonijiet għall-
parlamenti nazzjonali;

25. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni, permezz tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 25 tat-
TFUE, testendi d-drittijiet elenkati fl-Artikolu 20(2) tat-TFUE sabiex tippermetti liċ-
ċittadini tal-UE jagħżlu jekk jivvutawx fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza jew tar-
residenza tagħhom u li dan jiġi estiż biex jinkludi l-elezzjonijiet kollha, f'konformità 
mal-possibbiltajiet kostituzzjonali ta' kull Stat Membru;

1 ĠU L 106, 24.4.2015, p. 1.
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26. Jistieden lill-Istati Membri jintroduċu għodod tad-demokrazija elettronika fil-livell 
lokali u nazzjonali, u jintegrawhom b'mod xieraq fil-proċess politiku, billi jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni demokratika kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għar-residenti;

27. Iqis li r-reviżjoni tal-qafas legali li jirregola l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) 
tippreżenta opportunità biex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-tfassil tal-
politika tal-UE billi l-istrument isir inqas burokratiku u aktar aċċessibbli;

28. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa prattiki aktar robusti fir-rigward tas-segwitu 
politiku u legali mogħti lill-ECIs ta' suċċess;

29. Jinsisti fuq aktar riżorsi investiti fil-ħolqien ta' programmi u inizjattivi addizzjonali, u 
fuq l-istess ħolqien, li għandhom l-għan li jrawmu spazju pubbliku Ewropew fejn it-
tgawdija tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, il-benessri soċjali u t-twettiq tal-valuri 
Ewropej isiru l-mudell għall-identità taċ-ċittadini; jilqa' l-Programm dwar id-Drittijiet u 
l-Valuri bħala eżempju siewi tal-appoġġ attiv tal-Unjoni għall-valuri u d-drittijiet tagħha 
li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-UE u minquxa fit-Trattati, inkluż permezz ta' appoġġ 
għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromwovu u jipproteġu dawn id-drittijiet 
u l-valuri; jisħaq fuq l-importanza li jinżamm il-baġit kurrenti għall-Programm dwar id-
Drittijiet u l-Valuri; jopponi bil-qawwa t-tnaqqis fid-daqs tiegħu fil-qafas finanzjarju 
pluriennali l-ġdid għall-2021-2027 kif propost mill-Kummissjoni;

30. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-partiti politiċi Ewropej u lill-membri tal-partit tagħhom jiżguraw 
rappreżentanza bbilanċjata bejn is-sessi ta' kandidati permezz ta' zipped lists jew metodi 
ekwivalenti oħrajn;

31. Jipproponi li l-viżibbiltà tal-uffiċċji Europe Direct tiżdied b'mod sinifikanti; jissottolinja 
li dawn l-uffiċċji għandhom joperaw bħala intermedjarji li jikkooperaw mal-
amministrazzjonijiet pubbliċi fl-Istati Membri u s-soċjetà ċivili (inklużi trejdunjins, 
assoċjazzjonijiet kummerċjali u korpi pubbliċi u privati) biex jinfurmaw b'mod attiv liċ-
ċittadini Ewropej dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom, u jrawmu l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini fil-livell lokali fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri u lill-entitajiet fil-livell reġjonali u lokali biex jikkooperaw b'mod attiv ma' 
dawn l-uffiċċji; jissottolinja l-fatt li dawn l-uffiċċji għandhom joħolqu sinerġiji ma' 
programmi bħal "L-Ewropa għaċ-Ċittadini"; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li dawn l-
uffiċċji jiċċentralizzaw l-informazzjoni rilevanti li tippermetti liċ-ċittadini tal-UE 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet taċ-ċittadinanza 
tal-UE; jemmen li s-servizz SOLVIT għandu jiġi integrat ulterjorment u jaġixxi b'mod 
aktar effettiv fil-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE qabel ma dawn tal-aħħar 
ifittxu xi rimedju ġudizzjarju jew amministrattiv;

32. F'dan is-sens, jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta li ssaħħaħ kemm ir-rwol tal-
Uffiċċji Europe Direct, kif ukoll l-eżerċizzju taċ-ċittadinanza tal-UE li tibni fuq id-
drittijiet mogħtija lill-ħaddiema fl-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/54, inklużi d-
drittijiet taċ-ċittadini tal-UE għal protezzjoni mid-diskriminazzjoni, l-eżerċizzju tad-
drittijiet tal-vot tagħhom skont l-Artikolu 22 tat-TFUE, u d-drittijiet tagħhom ta' 
moviment liberu skont l-Artikolu 21 tat-TFUE u d-Direttiva 2004/38, u d-dritt għal-
libertà ta' moviment li jgawdu l-membri tal-familji tagħhom;

33. Jistieden lill-Kummissjoni taġixxi b'mod sistematiku fir-rigward tal-ksur tad-
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Direttiva 2004/38/KE mill-Istati Membri u jitlob li l-gwida tal-UE għall-applikazzjoni u 
l-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni li taffettwa liċ-ċittadini tal-UE tiġi mġedda sabiex 
tinkludi l-iżviluppi reċenti mill-QĠUE, u b'hekk jiġi żgurat li d-dritt tal-Unjoni jkun 
effettiv bis-sħiħ;

34. Jitlob għall-implimentazzjoni konsistenti tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
fl-attivitajiet kollha tal-UE, b'mod partikolari meta tiġi adottata leġiżlazzjoni jew meta 
jiġu implimentati politiki marbuta maċ-ċittadinanza tal-UE;

35. Ifakkar li l-Parlament ilu mill-2014, u f'okkażjonijiet varji, jesprimi t-tħassib tiegħu 
dwar il-fatt li kwalunkwe skema nazzjonali li tinvolvi l-bejgħ dirett jew indirett taċ-
ċittadinanza tal-UE ddgħajjef il-kunċett proprju taċ-ċittadinanza Ewropea; jitlob lill-
Kummissjoni timmonitorja tali skemi u tipproduċi rapport dwar l-iskemi nazzjonali li 
jagħtu ċ-ċittadinanza tal-UE lill-investituri, kif ġie previst fir-rapport dwar iċ-
Ċittadinanza; tal-2017

36.  Jiddispjaċih li r-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-2017 tal-Kummissjoni ma jagħmel l-
ebda referenza għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt ta' 
petizzjoni, id-dritt li wieħed jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew, id-dritt ta' aċċess 
għad-dokumenti jew id-dritt ta' appoġġ għal ECI; jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
attenzjoni sħiħa lid-dispożizzjonijiet tal-Karta u tindirizza dawn in-nuqqasijiet fl-
evalwazzjoni li jmiss; 

37. Jissottolinja li għadd dejjem akbar ta' ċittadini Ewropej sofrew attakki terroristiċi f'pajjiż 
li mhuwiex pajjiżhom, u għalhekk jitlob b'urġenza li jiġu stabbiliti protokolli fl-Istati 
Membri sabiex, f'każ ta' attakk terroristiku, jiġu megħjuna ċ-ċittadini Ewropej ta' pajjiż 
ieħor, f'konformità mad-Direttiva (UE) 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu;

38. Jipproponi lill-Istati Membri li huma jistabbilixxu vaganza pubblika Ewropea fid-
9 ta' Mejju sabiex jissaħħaħ is-sens ta' appartenenza Ewropew u jinħoloq spazju għal 
movimenti u attivitajiet ċiviċi;

39. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta għall-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament dwar mekkaniżmu tal-UE rigward id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

40.  Jemmen b'mod qawwi li l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni huwa pedament taċ-
ċittadinanza Ewropea u huwa kemm prinċipju ġenerali kif ukoll valur fundamentali tal-
liġi tal-UE skont l-Artikolu 2 tat-TUE; iħeġġeġ lill-Kunsill jikkonkludi l-adozzjoni tad-
Direttiva orizzontali tal-UE kontra d-diskriminazzjoni, sabiex jiġu żgurati aktar id-
drittijiet fundamentali fi ħdan l-Unjoni permezz tal-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni konkreta 
tal-UE li timplimenta bis-sħiħ l-Artikoli 18 u 19 tat-TFUE f'approċċ orizzontali; 
jiddispjaċih dwar il-fatt li d-Direttiva Kontra d-Diskriminazzjoni għadha imblukkata 
mill-Kunsill, deċennju wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni;

41. Jinnota l-obbligu, stabbilit fit-Trattati, ta' adeżjoni mal-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB); jistieden 
lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex tiffinalizza l-adeżjoni tal-Unjoni għall-
KEDB, u għall-adeżjoni mal-Karta Soċjali Ewropea;
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42. Jenfasizza li edukazzjoni ċivika ta' kwalità għall-etajiet kollha (formali u informali) hija 
kruċjali għall-eżerċizzju kunfidenti tad-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini u l-
funzjonament xieraq ta' soċjetà demokratika; jinnota li huwa biss l-isforz edukattiv 
kontinwu li jista' jiżgura parteċipazzjoni akbar fl-elezzjonijiet fil-livell Ewropew u 
jsaħħaħ il-fehim interkulturali u s-solidarjetà fl-Ewropa, kif ukoll jegħleb id-
diskriminazzjoni, il-preġudizzju u l-inugwaljanza bejn is-sessi; jirrakkomanda l-użu tal-
Artikoli 165, 166 u 167 tat-TFUE bħala bażi ġuridika għall-esplorazzjoni tal-potenzjal 
tal-politiki tal-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ;

43. Ifakkar fil-kontribut tal-partiti politiċi fil-livell Ewropew "għall-formazzjoni tal-għarfien 
politiku Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini tal-Unjoni" (l-Artikolu 10(4) 
tat-TUE); jitlob, għalhekk, li ċ-ċittadini individwali tal-UE jingħataw l-opportunità li 
japplikaw direttament għal sħubija f'partiti politiċi fil-livell Ewropew;

44. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi promossa d-dimensjoni Ewropea tal-elezzjonijiet parlamentari 
Ewropej bil-ħsieb li jingħata kontribut għall-ħidma futura potenzjali tal-Parlament billi 
jiġi eżerċitat id-dritt tiegħu għal inizjattiva leġiżlattiva skont l-Artikolu 225 tat-TFUE; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex 
jippromwovu d-drittijiet taċ-ċittadini fost iċ-ċittadini Ewropej, inklużi dawk relatati 
mad-drittijiet tal-vot; jissottolinja li informazzjoni aħjar u aktar iffokata dwar il-politiki 
Ewropej u l-impatt tal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini ttejjeb il-
parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej; ifakkar fil-ħtieġa li tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej billi tiżdied il-viżibbiltà tal-partiti politiċi 
Ewropej; itenni li l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej hija 
responsabbiltà kondiviża taċ-ċittadini, l-Istati Membri u l-UE; jenfasizza l-ħtieġa li ċ-
ċittadini jiġu infurmati dwar ir-riforma riċenti tal-liġi elettorali u l-proċess 
Spitzenkandidat; jissottolinja l-importanza politika u s-simboliżmu ta' din il-figura 
f'termini ta' tisħiħ taċ-ċittadinanza tal-UE;

45. Ifakkar li l-Parlament Ewropew huwa l-parlament tal-Unjoni kollha kemm hi, u li 
għandu rwol essenzjali biex jiżgura l-leġittimità tal-istituzzjonijiet politiċi tal-UE billi 
jagħmilhom responsabbli billi jiżgura skrutinju parlamentari xieraq; jinsisti għalhekk, li 
s-setgħat leġiżlattivi u d-drittijiet ta' kontroll tal-Parlament iridu jiġu ggarantiti, 
ikkonsolidati u msaħħa;

46. Ifakkar fil-gwida tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-data fil-kuntest elettorali u l-komunikazzjoni tagħha tat-
12 ta' Settembru 2018 dwar l-iżgurar ta' elezzjonijiet ħielsa u ġusti fl-Ewropa 
(COM(2018)0637); jitlob li jsir kull sforz sabiex jiġu żgurati elezzjonijiet ħielsa minn 
kwalunkwe interferenza abbużiva; jissottolinja l-ħtieġa għal politika tal-UE definita 
sabiex tittratta l-propaganda anti-Ewropea u tindirizza l-informazzjoni falza;

47. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni demokratika billi 
tintensifika d-djalogu tagħha maċ-ċittadini, issaħħaħ il-fehim taċ-ċittadini dwar ir-rwol 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, u tenfasizza d-dritt tagħhom li 
jivvutaw u joħorġu għall-elezzjoni fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew;

48. Jistieden lill-Kummissjoni tisfrutta, f'dan ir-rigward, il-mezzi tax-xandir soċjali u l-
għodod diġitali b'enfasi speċjali fuq iż-żieda tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u tal-
persuni b'diżabbiltà; jitlob l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' għodod ta' demokrazija 
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elettronika, bħalma huma l-pjattaformi online, biex iċ-ċittadini jkunu involuti b'mod 
aktar dirett fil-ħajja demokratika tal-UE, u b'hekk titrawwem il-parteċipazzjoni 
tagħhom;

49. Jappoġġja l-produzzjoni u t-tixrid ta' materjal multimedjali u tal-istampa bil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-UE li jiffukaw fuq it-tisħiħ tas-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini tal-UE 
dwar id-drittijiet tagħhom u t-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom li jinfurzaw dawn id-drittijiet 
b'mod effikaċi f'kull Stat Membru;

50. Iqis li, minħabba l-impatt dejjem akbar tal-midja soċjali fuq il-ħajja taċ-ċittadini, l-
istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikomplu jiżviluppaw mekkaniżmi ġodda u politiki 
pubbliċi mfassla biex jipproteġu d-drittijiet fundamentali tal-individwi fl-ambjent 
diġitali; jenfasizza l-ħtieġa ta' kondiviżjoni sigura, ġusta u trasparenti tad-data taċ-
ċittadini; jenfasizza li l-midja ħielsa u l-aċċess għal pluralità ta' opinjonijiet huma parti 
indispensabbli ta' demokrazija b'saħħitha u li l-litteriżmu medjatiku huwa kruċjali u 
għandu jiġi żviluppat minn età bikrija; 

51. Iħeġġeġ l-użu tal-Artikolu 25 tat-TFUE biex jittieħdu miżuri li jistgħu jiffaċilitaw l-
eżerċizzju taċ-ċittadinanza Ewropea ta' kuljum;

52. Jistieden lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 25 tat-TFUE, biex tqis l-iżvilupp tad-
drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE fil-leġiżlazzjoni sekondarja u l-ġurisprudenza fir-
rapport dwar iċ-Ċittadinanza li jmiss, u biex tipproponi pjan direzzjonali biex tiġbor 
flimkien dawn l-avvanzi kollha ħalli jitqies b'mod formali l-iżvilupp tal-Unjoni f'dan il-
qasam;

53. Jissottolinja li l-objettiv finali ta' dan l-eżerċizzju, skont il-proċedura tal-Artikolu 25 tat-
TFUE, ikun li jittieħdu inizjattivi konkreti favur il-konsolidazzjoni ta' drittijiet u 
libertajiet speċifiċi għaċ-ċittadini stabbiliti fl-Istatut taċ-Ċittadinanza tal-UE, simili 
għall-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, flimkien mad-drittijiet 
soċjali stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-valuri stabbiliti mill-
Artikolu 2 tat-TUE bħala elementi li jiddefinixxu l-"ispazju pubbliku" Ewropew, inkluż 
fost l-oħrajn il-mudell ta' governanza rilevanti għal dak l-ispazju pubbliku, id-dinjità, il-
libertà, l-istat tad-dritt, id-demokrazija, il-pluraliżmu, it-tolleranza, il-ġustizzja u s-
solidarjetà, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, li jiġu kkunsidrati f'riforma futura 
jew eventwali tat-Trattati; 

°

° °

54. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-
INTERN

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-ċittadinanza tal-UE
(2018/2111(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Martina Anderson

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-24 ta' Jannar 2017, intitolat "It-tisħiħ 
tad-drittijiet taċ-ċittadini f'Unjoni ta' tibdil demokratiku – Rapport tal-2017 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE" (COM (2017)0030),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport dwar 
iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil 
Demokratiku1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/38/KE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta' l-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-9 ta' Ġunju 2011 dwar it-tlestija tal-
proċess ta' evalwazzjoni tal-istat ta' tħejjija tal-Bulgarija u tar-Rumanija biex jiġi 
implimentat l-acquis ta' Schengen (9166/3/11 u 9167/3/11 rispettivament),

– wara li kkunsidra n-notifika tal-intenzjoni tar-Renju Unit li jirtira mill-Unjoni Ewropea 
mogħtija mill-Prim Ministru Brittannika lill-Kunsill Ewropew fid-29 ta' Marzu 2017 
skont l-Artikolu 50(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

1 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 11.
2 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Novemrbu 2018 dwar standards minimi 
għall-minoranzi fl-UE1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-protezzjoni u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-minoranzi fl-Istati Membri tal-UE2,

A. billi, skont l-Artikolu 2 tat-TUE, l-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq ir-rispett għad-
dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem;

B. billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tiġbor flimkien id-drittijiet personali, 
ċiviċi, politiċi, ekonomiċi u soċjali kollha li minnhom igawdu ċ-ċittadini tal-UE; billi l-
għan tal-Karta huwa li tipproteġi liċ-ċittadini Ewropej mid-diskriminazzjoni bbażata fuq 
kwalunkwe raġuni bħas-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-
karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew 
kwlaunkwe opinjoni oħra, l-appatenenza lil xi minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-
twelid, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali; billi l-Artikolu 18 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprojbixxi kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità.

C. billi l-konsolidazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-istituzzjonijiet demokratiċi tinvolvi 
wkoll il-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u disparità bejn is-sessi;

D. billi l-eżerċizzju b'suċċess tad-drittijiet taċ-ċittadinanza jippresupponi li l-Istati Membri 
jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet kollha minquxa fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali;

E. billi ċ-ċittadinanza tal-UE tinkiseb permezz tan-nazzjonalità ta' Stat Membru u tiżdied 
b'mod ċar maċ-ċittadinanza nazzjonali skont l-Artikolu 9 tat-TUE; billi ċ-ċittadinanza 
tal-UE hija addizzjonali għaċ-ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex, billi l-
Istati Membri għandhom jagħmlu użu mill-prerogattiva tagħhom li jagħtu ċ-ċittadinanza 
fi spirtu ta' kooperazzjoni ġusta, f'konformità mat-Trattati, li kkonsolidaw id-drittijiet u 
s-salvagwardji taċ-ċittadinanza tal-UE, u b'hekk taw valur legali lill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali; billi l-Irlanda ta' Fuq hija każ speċjali fejn iċ-ċittadini, skont il-Ftehim 
Konġunt bejn l-UE u r-Renju Unit ta' Diċembru 2017, għandhom igawdu, jaċċessaw u 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-UE fejn jirrisjedu; billi l-Artikolu 20 
tat-TFUE jiddisponi li kwalunkwe persuna li għandha n-nazzjonalità ta' Stat Membru 
hija wkoll ċittadina tal-Unjoni, bid-drittijiet u l-obbligi li huma minquxa fit-Trattati u 
fil-Karta;

F. billi d-dritt għat-trattament ugwali huwa wieħed mill-prinċipji fundaturi tal-Unjoni 
Ewropea u dritt fundamentali tal-persuni kollha; billi, huwa u jistabbilixxi ċ-
ċittadinanza tal-Unjoni, l-Artikolu 9 tat-TUE jsemmi espressament li l-Unjoni għandha 
tosserva l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha, li għandhom jirċievu attenzjoni 
ugwali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tagħha;

G. billi madwar 8 % taċ-ċittadini tal-Unjoni jappartienu lil xi minoranza nazzjonali u 

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0447.
2 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 21.
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madwar 10 % jitkellmu lingwa reġjonali jew minoritarja; billi l-UE għadha ma 
żviluppatx qafas komuni tal-UE biex tiggarantixxi d-drittijiet tagħhom, li jista' jinkludi 
parametri ta' referenza u sanzjonijiet;

H. billi, skont ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017 tal-Kummissjoni, mill-2012 'il 
hawn, għadd dejjem jikber ta' nies irrappurtaw li ġarrbu xi sura ta' diskriminazzjoni;

I. billi l-libertà tal-moviment huwa wieħed mill-erba' libertajiet fundamentali tal-UE, 
wieħed mill-pedamenti tal-integrazzjoni Ewropea, u wieħed mid-drittijiet meqjusa tal-
ikbar valur taċ-ċittadini tal-UE; billi d-dritt għall-libertà tal-moviment u l-eżerċitar 
tiegħu huwa ċentrali għaċ-ċittadinanza tal-UE; billi ċ-ċittadini tal-UE għadhom jistgħu 
jesperjenzaw għadd ta' ostakli persistenti jew ġodda biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
tal-libertà tal-moviment u tar-residenza, bħalma huma r-rekwiżiti eċċessivi ta' 
dokumentazzjoni, proċeduri onerużi għall-ksib tad-drittijiet ta' residenza, diffikultajiet 
fl-aċċess għas-servizzi tas-saħħa, jew proċeduri twal għall-ksib ta' aċċess għax-xogħol 
jew biex jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki professjonali; billi xi ċittadini Ewropej ġew 
soġġetti għal espulsjonijiet jew ordnijiet ta' espulsjoni fl-UE;

J. billi l-ħolqien taż-żona Schengen u l-integrazzjoni tal-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-
UE jsaħħu bil-kbir il-libertà ta' moviment fl-UE u huma wħud mill-ikbar kisbiet tal-
proċess tal-integrazzjoni Ewropea; billi fil-konklużjonijiet tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2011 
(9166/3/11 u 9167/3/11), il-Kunsill ikkonferma l-konklużjoni b'suċċess tal-proċess ta' 
evalwazzjoni u t-tħejjija teknika tal-Bulgarija u tar-Rumanija biex jaderixxu maż-żona 
Schengen;

K. billi l-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament; billi l-
prinċipji tad-demokrazija rappreżentattiva, l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza huma 
pilastri fundamentali tal-Parlament Ewropew;

L. billi ċ-ċittadini Ewropej huma direttament rappreżentati fil-Parlament Ewropew u 
għandhom id-dritt demokratiku li joħorġu għall-elezzjonijiet Ewropej u li jivvutaw 
fihom, minkejja arranġamenti speċifiċi ta' xi Stati Membri kif jiddisponu t-Trattati; billi 
dawn id-drittijiet għandhom jiġu rispettati anke f'każijiet ta' ċittadini li jirrisjedu fit-
territorju ta' Stat Membru ieħor; billi, skont l-Artikolu 22 tat-TFUE u l-Artikolu 10 tat-
TUE, iċ-ċittadini tal-UE għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw u li joħorġu bħala 
kandidati fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew;

M. billi l-libertà tal-moviment hija wieħed mill-prinċipji l-aktar importanti tal-Unjoni 
Ewropea; billi ċ-ċittadini Ewropej li eżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà tal-
moviment jistgħu jiffaċċjaw it-tneħħija tad-drittijiet għall-vot jew ostakli biex jivvutaw 
fl-elezzjonijiet Ewropej u f'dawk lokali fl-Istati Membri ospitanti fejn dan id-dritt ma 
jkunx iffaċilitat u promoss b'mod adegwat;

N. billi l-Irlanda ta' Fuq tkun l-aktar waħda affettwata mill-Brexit b'mod distint; billi jekk 
il-fruntiera mar-Repubblika tal-Irlanda ssir waħda fiżika dan ikun ta' tħassib partikolari 
li jaffettwa l-libertà tal-moviment u d-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE;

O. billi l-introduzzjoni taċ-ċittadinanza Ewropea hija kisba tal-proġett Ewropew li għadha 
trid toħroġ il-potenzjal sħiħ tagħha; jenfasizza li din hija kostruzzjoni unika li ma tidher 
imkien ieħor fid-dinja;
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1. Jenfasizza li l-UE għandha d-dmir li tipproteġi lill-minoranzi u li tiggarantixxi d-
drittijiet tagħhom sal-istess livell kif tagħmel għall-maġġoranza; jinnota li l-Artikolu 2 
tat-TUE jinkwadra l-protezzjoni tal-minoranzi bħala wieħed mill-valuri fundamentali 
tal-UE; jinnota wkoll li l-Artikolu 21 (dwar in-nondiskriminazzjoni) u l-Artikolu 22 
(dwar id-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
akkwistaw forma legalment vinkolanti fit-TFUE; jinnota li d-drittijiet kurrenti kollha 
disponibbli taħt il-Karta u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB), flimkien mas-sorveljanza u l-protezzjonijiet mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, huma fundamentali għaċ-ċittadini f-Irlanda ta' Fuq għall-
implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira;

2. Jenfasizza li l-komunitajiet awtoktoni ta' minoranza nazzjonali, etniċi jew lingwistiċi 
jirrappreżentaw kontribut speċjali għad-diversità Ewropea u għall-kultura Ewropea; 
ifakkar li l-preservazzjoni u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika fi ħdan l-
Istati Membri u bejniethom jikkostitwixxu valur fundamentali u fl-istess ħin kompitu 
mill-akbar tal-Unjoni Ewropea;

3. Jirrimarka li ċ-ċittadini Ewropej mhumiex konxji biżżejjed mid-drittijiet tagħhom li 
jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, inkluż id-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet 
Ewropej u f'dawk lokali jew li jirċievu protezzjoni konsulari mill-ambaxxati ta' Stati 
Membri oħra; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika billi jżommuhom infurmati bis-sħiħ 
dwar id-drittijiet tal-vot tagħhom u jneħħu l-ostakli għall-parteċipazzjoni tagħhom, u 
jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' aċċessibilità, parteċipazzjoni, nondiskriminazzjoni u 
ugwaljanza, sabiex iċ-ċittadini kollha tal-UE, inklużi l-persuni b'diżabilità, ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali tagħhom bl-istess mod bħal ċittadini oħra;

4. Jinnota li hemm Stati Membri li ma jestendux id-drittijiet tal-vot fl-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew liċ-ċittadini tagħhom, li huma ċittadini Ewropej, prattika li tillimita 
d-diversità tal-opinjonijiet fil-Parlament u tnaqqas l-obbligu ta' rendikont tal-
istituzzjonijiet Ewropej lejn iċ-ċittadini Ewropej; iqis li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ċ-ċittadini tagħhom jirċievu l-protezzjoni tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali, 
politiċi, ambjentali u demokratiċi kollha assoċjati maċ-ċittadinanza tal-UE; jirrimarka li 
hemm prattiki differenti fl-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt minqux 
fl-Artikolu 20(2) tat-TFUE; jinkoraġġixxu lill-Istati Membri jestendu l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-vot għall-usa' firxa possibbli;

5. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja regolarment l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2004/38/KE fl-Istati Membri u tieħu miżuri xierqa biex tneħħi l-ostakli 
potenzjali għal-libertà tal-moviment, u b'hekk tippermetti liċ-ċittadini kollha tal-UE 
jgawdu l-libertà tal-moviment bis-sħiħ mingħajr ma jiltaqgħu mal-ostaklu tal-kontrolli 
fil-fruntieri;

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew jippermettu lill-pajjiżi kollha li jissodisfaw 
il-kriterji tekniċi meħtieġa jsiru membri taż-żona Schengen, sabiex b'hekk iċ-ċittadini 
kollha tal-UE jkunu jistgħu jgawdu l-libertà tal-moviment bla xkiel minn kontrolli mal-
fruntieri;

7. Jinnota li kważi 7 miljun ċittadin tal-UE bħalissa jgħixu f'pajjiżi barra mill-UE, u li dan 
in-numru mistenni jiżdied għal mill-inqas 10 miljun sal-2020; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-
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Istati Membri jagħtu appoġġ lil parteċipazzjoni demokratika wiesgħa fl-elezzjonijiet 
Ewropej tal-2019 li se jsiru dalwaqt; jitlob l-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tad-
Direttiva (UE) 2015/637 sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni konsulari għaċ-ċittadini tal-UE 
fil-pajjiżi terzi fejn l-Istat Membru tagħhom mhuwiex rappreżentat;

8. Jesprimi tħassib dwar il-prattiki użati minn xi Stati Membri, bħalma huma "l-viżi tad-
deheb", li jagħtu ċ-ċittadinanza lil ċittadini ta' pajjiżi terzi sempliċement bi skambju 
għal investimenti abbażi ta' kriterji minimi; jissottolinja li ċ-ċittadinanza tal-UE ma 
għandhiex tiġi ridotta għal prodott bażiku; jistieden lill-Istati Membri jabbandunaw il-
bejgħ tal-permessi ta' residenza u tan-nazzjonalità permezz ta' skemi ta' viżi tad-deheb u 
ta' programmi tal-investituri fid-dawl tar-riskju kbir ta' korruzzjoni, ta' abbuż u ta' użu 
ħażin taż-żona Schengen għal finijiet kriminali; jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest 
tal-proposta tagħha, teżamina mill-qrib "l-iskemi nazzjonali għall-għoti taċ-ċittadinanza 
tal-UE lil investituri" u tinsisti fuq il-proċeduri li l-Istati Membri huma rikjesti li jsegwu 
fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħhom li jagħtu ċ-ċittadinanza b'mod li jkun għalkollox 
konsistenti mad-dritt tal-UE;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu s-sitwazzjoni partikolari tat-tfal taċ-ċittadini tal-UE li 
jkunu qed jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom previsti mit-Trattati meta dawk it-tfal jistgħu 
jiffaċċjaw diffikultajiet biex jissodisfaw il-kriterji għaċ-ċittadinanza skont ir-regoli 
nazzjonali, speċjalment fejn rekwiżit taċ-ċittadinanza jista' jinvolvi t-turija ta' rabta mill-
qrib mal-pajjiż ikkonċernat.

10. Jinnota bi tħassib li d-dritt għall-ħajja tal-familja ta' ħafna ċittadini tal-UE li jinsabu 
miżżewġin lil ċittadini mhux tal-UE jew li jinsabu f'relazzjoni stabbli ma' tali ċittadini 
jista' jiġi kompromess minħabba d-dritt nazzjonali jew l-implimentazzjoni fqira tiegħu, 
kif tista' tiġi kompromessa wkoll il-kapaċità tagħhom li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
previsti mit-Trattati meta jkunu qed jivvjaġġaw fi ħdan l-UE;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkunu proporzjonati fi kwalunkwe deċiżjoni rigward it-
tneħħija mit-territorju tagħhom ta' ċittadini tal-UE li ma jkunux ċittadini tagħhom u 
jfakkar li tali deċiżjonijiet jeħtieġ li jkunu relatati mal-individwu kkonċernat, jittieħdu 
wara eżami xieraq taċ-ċirkostanzi u jirrispettaw id-drittijiet fundamentali;

12. Jistieden lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tibda tittratta d-
diskriminazzjoni kontra l-lingwi reġjonali jew tal-minoranzi fil-livell lokali, dak 
reġjonali u dak nazzjonali fil-programm ta' ħidma tagħha;

13. Iqis li bl-għan li tingħata sostanza lir-referenzi għall-minoranzi u għall-ugwaljanza taċ-
ċittadini kollha tal-UE li jsiru fl-Artikoli 2 u 9 tat-TUE, rispettivament, u bl-għan li 
jintlaħaq aħjar il-potenzjal taċ-ċittadinanza tal-UE, l-UE għandha tieħu passi biex 
tiggarantixxi l-protezzjoni tal-valuri fundaturi tal-UE u tad-drittijiet tal-minoranzi; 
itenni li hemm il-ħtieġa ta' sistema komprensiva ta' protezzjoni tal-UE għall-minoranzi 
awtoktoni nazzjonali, etniċi u lingwistiċi li tinkorpora l-istrumenti tad-dritt 
internazzjonali eżistenti u ssegwi l-prattiki ppruvati bħala l-aħjar fl-UE; iqis li tali qafas 
għandu jkollu l-istandards għolja tiegħu stess u jkun akkumpanjat minn mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ robust;

14. Jikkundanna bil-qawwa kollha l-għadd dejjem jikber ta' inċidenti ta' razziżmu, 
ksenofobija, diskriminazzjoni u inċitament għall-mibegħda u l-każijiet ta' vjolenza 
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mwettqa minn organizzazzjonijiet neo-faxxisti u neo-Nażisti f'għadd ta' Stati Membri 
tal-UE;

15. Jenfasizza li s-salvagwardja tad-drittijiet u tal-interessi taċ-ċittadini tal-UE-27 li jgħixu 
jew għexu fir-Renju Unit, u taċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu jew għexu fl-UE-27, 
trid tiġi ttrattata bħala prijorità assoluta fin-negozjati dwar il-ħruġ tar-Renju Unit; jinsab 
imħasseb bil-kbir fuq l-istat li fih jinsabu bħalissa n-negozjati dwar il-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-UE u fuq il-konsegwenzi diżastrużi li xenarju ta' ebda ftehim jista' jkollu fuq 
il-ħajja ta' aktar minn ħames miljun ruħ; jistieden lill-Gvern tar-Renju Unit u lill-Gvern 
tal-Irlanda jiżguraw li d-drittijiet, kif previsti fit-Trattati tal-UE u fil-ftehimiet 
internazzjonali rilevanti, taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fil-Gran Brittanja u fl-Irlanda ta' 
Fuq ikunu protetti wara l-Brexit;

16. Jitlob lill-Kummissjoni taġixxi b'mod strett u veloċi filwaqt li tiddomanda mingħand l-
Istati Membri d-data u l-kontrolli rilevanti kollha bl-għan li jiġi żgurat li l-integrità u s-
sigurtà tas-sistema ta' Schengen ma jiġux kompromessi;
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-PETIZZJONIJIET

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE
(2018/2111(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Notis Marias

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. Ifakkar li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni, kif stipulat mill-Artikolu 20 tat-TFUE, minbarra li 
tiggarantixxi d-drittijiet msemmija fih, jiġifieri d-dritt li jiċċaqilqu u jirrisjedu b'mod 
liberu fi ħdan it-territorju tal-Istati Membri, li jivvutaw u joħorġu bħala kandidati fl-
elezzjonijiet għal dan il-Parlament u fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' 
residenza tagħhom, li jgawdu protezzjoni konsulari minn Stat Membru ieħor, jekk 
meħtieġ, u li jressqu petizzjoni u jikkuntattjaw lill-Ombudsman Ewropew bi kwalunkwe 
waħda mil-lingwi tat-Trattat, għandha wkoll implikazzjonijiet estiżi u tagħti drittijiet fil-
qasam tal-parteċipazzjoni demokratika, kif jirriżulta mill-Artikolu 11 tat-TUE u mill-
Artikolu 24 tat-TFUE, u mill-Kapitolu V tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, 
fost bażijiet legali oħra;

2. Iqis li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom isaħħu l-isforzi tagħhom biex jiżguraw aktar 
effikaċja tal-infurzar tad-drittijiet elettorali taċ-ċittadini tal-Unjoni bil-ħsieb li 
jindirizzaw b'mod effettiv il-problema tat-tnaqqis fl-għadd ta' votanti; jenfasizza l-fatt li 
l-liġijiet elettorali f'ħafna Stati Membri jibqgħu kumplessi jew diskriminatorji, u xi 
kultant ipoġġu ostakoli eċċessivi fit-triq tal-eżerċizzju tad-dritt tal-vot jew jimpeduh 
direttament, b'mod partikolari fil-każ ta' ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, li huwa stmat li jammonta għal 15-il miljun persuna; jistieden 
lill-Kummissjoni ssegwi t-tneħħija tad-drittijiet għall-vot taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fi 
Stat Membru ieħor, u biex tipproponi azzjonijiet konkreti biex tipproteġi d-drittijiet 
politiċi tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri jirrispettaw 
b'mod attivi l-aħjar prattiki li jgħinu liċ-ċittadini tal-UE jivvutaw u joħorġu għall-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 22(2) tat-TFUE, inkluża l-
pubblikazzjoni ta' liġijiet elettorali tal-anqas sena qabel l-elezzjonijiet tal-UE, il-ġlieda 
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kontra l-aħbarijiet foloz u kwalunkwe retorika populista, u l-promozzjoni tal-
edukazzjoni u l-pluraliżmu tal-midja; jemmen li l-midja pubblika u privata għandha 
xxandar l-opinjonijiet tal-MPE b'mod li jiżgura l-oġġettività u l-pluraliżmu; 

3. Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) kienet qed tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp progressiv tal-kunċett taċ-ċittadinanza sal-punt fejn ċerti aspetti 
ggwadanjaw awtonomija relattiva mil-lenti tal-ambjent kostituzzjonali Ewropew; 
ifakkar li l-Artikolu 20 tat-TFUE jipprekludi miżuri nazzjonali li għandhom l-effett li 
jċaħħdu liċ-ċittadini tal-Unjoni mit-tgawdija ġenwina tas-sustanza tad-drittijiet mogħtija 
bis-saħħa tal-istatus tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni1;

4. Ifakkar li skont l-Artikolu 17 tat-TUE, il-ħatra tal-President tal-Kummissjoni jeħtieġ li 
tqis ir-riżultat tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew; jissottolinja l-importanza 
politika u s-simboliżmu ta' din iċ-ċifra f'termini ta' ċittadinanza tal-UE u jqis li l-
President tal-Kummissjoni li jmiss għandu jkun propost mill-Kunsill Ewropew minn 
fost l-"Spitzenkandidaten" li jista' jiġbor aktar appoġġ fuq livell globali fi ħdan il-gruppi 
differenti tal-Parlament Ewropew;

5. Jemmen b'mod qawwi li l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni huwa pedament taċ-
ċittadinanza Ewropea u kemm prinċipju ġenerali kif ukoll valur fundamentali tad-dritt 
tal-UE skont l-Artikolu 2 tat-TUE; jenfasizza, b'mod partikolari, li l-Artikolu 10 tat-
TFUE jipprojbixxi d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali matul id-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet; ifakkar li l-Artikolu 21 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jipprojbixxi wkoll id-diskriminazzjoni bbażata 
fuq dawn ir-raġunijiet, kif ukoll għar-raġunijiet ta' karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-
reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, l-
appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà jew it-twelid; ifakkar li d-Direttiva 
dwar l-Ugwaljanza Razzjali (2000/43/KE)2 introduċiet il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni abbażi tar-razza jew l-etniċità fil-kuntest tal-impjiegi; ifakkar li d-
Direttiva dwar l-Aċċess Ugwali tas-Sessi għall-Oġġetti u s-Servizzi (2004/113/KE)3 u 
d-Direttiva dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2006/54/KE)4 jiggarantixxu trattament 
ugwali biss fir-rigward tas-sigurtà soċjali; jiddispjaċih għall-fatt li d-Direttivi għadhom 
mhux qed jiġu implimentati aktar minn 10 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni 
tagħhom;

6. Jiddispjaċih dwar il-fatt li d-Direttiva Kontra d-Diskriminazzjoni li timplimenta l-
prinċipju ta' trattament ugwali lil hinn mis-suq tax-xogħol, filwaqt li testendi l-
protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni b'approċċ orizzontali, għadha mblukkata mill-
Kunsill, deċennju wara l-proposta tal-Kummissjoni; jemmen li l-presidenzi tal-Kunsill li 
ġejjin għandhom jimpenjaw ruħhom biex jipprovdu pożizzjoni dwar id-Direttiva sat-

1 Sentenza tal-Qorti (Awla Manja) tat-8 ta' Marzu 2011, Gerardo Ruiz Zambrano vs Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn 
il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità, ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali 
bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi, ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.
4 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol, 
ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
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tmiem tal-mandat;

7. Itenni l-konklużjonijiet tas-seduta pubblika organizzata mill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet f'Ġunju 2017 dwar "Ir-Restawr tal-Fiduċja taċ-Ċittadini fil-Proġett 
Ewropew", li ssottolinjaw, inter alia, il-ħtieġa li l-proċess u l-istituzzjonijiet tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet tal-UE jkunu aktar miftuħa u trasparenti għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni; jemmen li l-parteċipazzjoni diretta taċ-ċittadini fl-istadji kollha tal-proċessi tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u t-trasparenza sħiħa tagħhom huma essenzjali għat-tisħiħ 
tad-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini u għall-ġlieda kontra d-defiċit demokratiku fil-
livell tal-UE; jinsisti li billi tmexxi b'mod kredibbli l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-
Unjoni tagħmel pass kruċjali, mhux biss fl-iżgurar ta' amministrazzjoni tajba fl-Istati 
Membri kollha u fil-protezzjoni tal-interessi ġenerali tal-kontribwenti, iżda anke fit-
tisħiħ tal-immaġni tagħha bħala tali f'għajnejn iċ-ċittadini tal-UE; jikkunsidra li l-UE 
għandha tkun eżemplari u tapplika l-ogħla standards biex tipprevjeni kwalunkwe 
kunflitt ta' interess, anke fir-rigward tal-ħatriet għall-karigi rilevanti fl-istituzzjonijiet u 
l-aġenziji tal-UE; jiddispjaċih għall-episodji riċenti ta' bibien iduru mill-Kummissarji li 
jdgħajfu l-perċezzjoni tal-Unjoni fl-għajnejn tal-opinjoni pubblika;

8. Ifakkar li, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tad-dritt tal-Unjoni mill-Istati 
Membri fir-rigward tad-drittijiet taċ-ċittadinanza kollha li jirriżultaw mit-Trattati, b'mod 
partikolari d-dritt għal moviment liberu, hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni li ssegwi 
b'mod sħiħ l-obbligi tagħha skont l-Artikoli 258-260 bħala l-gwardjan tat-Trattati; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-għodod u l-mekkaniżmi kollha għad-dispożizzjoni 
tagħha għal dan il-għan; jenfasizza l-importanza li l-attivitajiet tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
u tal-infurzar tal-Unjoni jsiru aktar effettivi u viżibbli sabiex ikun żgurat li 
perċezzjonijiet pubbliċi tal-UE minn ċittadini tal-Unjoni jkunu infurmati aħjar;

9. Jirreferi għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE 2017: It-Tisħiħ tad-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil 
Demokratiku1, li jissottolinja, fost affarijiet oħra, li dawn id-drittijiet u l-obbligi 
minquxa fit-Trattat ma jistgħux jiġu limitati b'mod mhux iġġustifikati mill-Istati 
Membri; jissottolinja li l-eżerċizzju b'suċċess tad-drittijiet taċ-ċittadinanza jippresupponi 
li d-drittijiet u l-libertajiet kollha minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiġu 
rrispettati mill-Istati Membri;

10. Jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej kollha jiġġieldu kontra l-fenomenu "tort ta' 
Brussell" li abbażi tiegħu l-Istati Membri tefgħu r-responsabbiltà fuq l-Unjoni Ewropea 
għad-deċiżjonijiet li ħadu huma stess bħala membri tal-Kunsill; jistieden lill-Kunsill 
jipprovdi trasparenza akbar fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu;

11. Jitlob l-inkorporazzjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-proċessi kollha ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni fir-
rigward ta' testi leġiżlattivi attwali u tal-proposti fil-futur dwar iċ-ċittadinanza;

12. Ifakkar fil-kontribut tal-partiti politiċi fil-livell Ewropew "għall-formazzjoni tal-għarfien 
politiku Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini tal-Unjoni" (l-Artikolu 10(4) 
tat-TUE); jitlob, għalhekk, li ċ-ċittadini individwali tal-UE jingħataw l-opportunità li 
japplikaw direttament għal sħubija f'partiti politiċi fil-livell Ewropew;

1 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 11.
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13. Jikkunsidra l-eżerċizzju, skont l-Artikolu 22(1) tat-TFUE, minn ċittadini tal-Unjoni biex 
id-drittijiet elettorali fil-livell muniċipali ikunu marbuta b'mod kruċjali mad-dritt għall-
moviment liberu u ċ-ċittadinanza tal-Unjoni; isostni li d-demokrazija parteċipatorja fil-
livell tal-UE ssir aktar effettiva billi tiġi adottata governanza verament demokratika li 
kapaċi tiggarantixxi trasparenza sħiħa, protezzjoni effettiva ta' drittijiet fundamentali, 
involviment dirett ta' ċittadini fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u l-
inklużjoni tal-prijoritajiet taċ-ċittadini tal-UE fl-aġenda politika tal-UE; jemmen li l-
għodod ta' demokrazija parteċipatorja u diretta jridu jissaħħu wkoll sabiex jiżdied l-
involviment politiku taċ-ċittadini f'komunitajiet lokali u nazzjonali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex, f'dak ir-rigward, tkompli tiżviluppa l-aħjar prattiki anke bil-għan li 
tippromwovi għadd akbar ta' votanti fl-elezzjonijiet muniċipali u lokali fl-Unjoni kollha, 
b'mod partikolari permezz tal-edukazzjoni, is-sensibilizzazzjoni tal-importanza tal-
elezzjonijiet lokali, informazzjoni dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE f'dan il-qasam, u 
promozzjoni diretta tal-parteċipazzjoni f'dawn l-elezzjonijiet; jirrikonoxxi l-fatt li trid 
tiġi indirizzata s-sitwazzjoni attwali li permezz tagħha ċ-ċittadini ta' ċerti Stati Membri 
jitilfu d-dritt tagħhom li jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali fil-pajjiż ta' oriġini 
tagħhom, filwaqt li lanqas mhuma intitolati li jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali tal-
pajjiż tar-residenza tagħhom; isostni li din it-tneħħija tad-drittijiet għall-vot ta' ċittadini 
tal-UE mhijiex kompatibbli mad-dritt tat-Trattat tagħhom li jipparteċipaw bis-sħiħ fil-
ħajja demokratika tal-Unjoni;

14. Ifakkar li d-dritt għal petizzjoni, fis-sens tal-Artikolu 227 tat-TFUE, jirrappreżenta mezz 
formali għaċ-ċittadini biex jikkomunikaw direttament mal-istituzzjonijiet tal-UE, biex 
jenfasizzaw in-nuqqasijiet u l-inkonsistenzi tad-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-għan li 
jiġi żgurat li d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali jiġu protetti bis-sħiħ u biex 
jissenjalaw l-applikazzjoni jew it-traspożizzjoni skorretta tal-liġi tal-Unjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali; jinnota li, filwaqt li ċ-ċittadini madwar l-Unjoni huma konxji 
tad-dritt għal petizzjoni, hemm konfużjoni persistenti dwar l-effikaċja mill-
istituzzjonijiet tal-UE biex jindirizzaw u jsolvu l-problemi miġjuba għall-attenzjoni 
tagħhom miċ-ċittadini permezz tal-petizzjonijiet; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE 
jadottaw strateġija effettiva li jkollha l-għan li tiżgura l-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini u li ttejjeb l-isforzi ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, speċjalment fl-oqsma ta' politika li jagħtu lok għall-ogħla 
numru ta' petizzjonijiet, jiġifieri: l-ambjent, id-drittijiet fundamentali (b'mod partikolari 
d-drittijiet tal-vot u d-drittijiet tat-tfal), il-moviment liberu tal-persuni, l-affarijiet soċjali 
u l-impjiegi, id-diskriminazzjoni u l-immigrazzjoni;

15. Jenfasizza li d-dritt ta' petizzjoni lill-Parlament Ewropew huwa komponent 
fundamentali taċ-ċittadinanza tal-Unjoni; itenni li, skont l-Artikolu 227 tat-TFUE u l-
Artikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kull ċittadin tal-Unjoni jew kull 
persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat 
Membru għandu/għandha d-dritt ta' petizzjoni; ifakkar fir-rabta importanti bejn il-
proċess tal-petizzjoni u l-attivitajiet ta' monitoraġġ u ta' infurzar tal-Kummissjoni skont 
l-Artikoli 258-260 tat-TFUE; jitlob lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE kif ukoll lill-Istati 
Membri biex jippromwovu l-provvista tal-informazzjoni u l-edukazzjoni dwar id-dritt 
ta' petizzjoni fost iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni bħala għodda biex titrawwem id-
demokrazija parteċipatorja u jiżdied l-involviment ċiviku; jenfasizza li aċċessibbiltà 
sħiħa tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-kontenut tal-politiki tagħhom, anke b'mezzi diġitali u 
għall-persuni b'diżabbiltà, hija imperattiva;
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16. Jenfasizza l-importanza tad-dritt ta' kull ċittadin tal-Unjoni u kull persuna fiżika jew 
ġuridika li tirrisjedi jew li għandha l-uffiċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru biex 
tindirizza, skont l-Artikoli 24 u 228 tat-TFUE, lill-Ombudsman Ewropew b'ilmenti 
dwar każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet tal-UE, b'mod 
partikolari fir-rigward tad-dritt ta' aċċess għal dokumenti pubbliċi; jitlob aktar 
sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni dwar dan id-dritt, kemm mill-
istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mill-Istati Membri; jinnota li r-rikors taċ-ċittadini għal 
amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti jibqa' essenzjali għall-
eżerċizzju effettiv ta' dan id-dritt, f'konformità mal-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali; ifakkar fl-Artikolu 1 tat-TUE, li jistipula li d-deċiżjonijiet għandhom 
jittieħdu kemm jista' jkun qrib taċ-ċittadin; ifakkar fil-kontribut kruċjali tal-uffiċċju tal-
Ombudsman Ewropew biex jiżdiedu t-trasparenza u l-ftuħ globali tal-proċessi tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet u leġiżlattivi tal-UE, biex b'hekk tiġi appoġġjata parteċipazzjoni attiva 
fihom miċ-ċittadini tal-Unjoni u tiżdied il-fiduċja tagħhom; japprova b'mod sħiħ, f'dan 
il-kuntest, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta strateġika 
OI/2/2017/TE dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji 
tal-Kunsill tal-UE;

17. Jissuġġerixxi reviżjoni tar-Regolament 1049/20011 dwar l-aċċess għal dokumenti sabiex 
jissaħħaħ dan id-dritt li jgawdu ċ-ċittadini u soċjetà ċivili tal-UE;

18. Jemmen b'mod qawwi li t-trasparenza hija ingredjent essenzjali tal-istat tad-dritt, u li l-
iżgurar li jkun osservat matul il-proċess leġiżlattiv jaffettwa l-eżerċizzju effettiv tad-
dritt tal-vot u d-dritt tal-kandidatura kif ukoll drittijiet oħra, bħad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni u, b'mod partikolari, l-aspett tal-libertà ta' espressjoni tiegħu u d-dritt li 
wieħed jirċievi informazzjoni; iqis ukoll li t-trawwim ta' ċittadinanza Ewropea attiva 
teħtieġ marġni għal skrutinju, reviżjoni u evalwazzjoni pubbliċi tal-proċess u l-prospett 
li jiġi sfidat ir-riżultat; jissottolinja li dan jikkontribwixxi għall-familjarizzazzjoni 
gradwali ta' ċittadini mal-kunċetti bażiċi tal-proċess leġiżlattiv u l-promozzjoni tal-
aspetti parteċipatorji tal-ħajja demokratika tal-Unjoni;

19. Iqis li l-multilingwiżmu fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-interazzjoni tagħhom maċ-ċittadini 
huwa parti essenzjali tat-tisħiħ tal-kunċett taċ-ċittadinanza tal-UE; jitlob li jsiru aktar 
sforzi fl-iżgurar kemm jista' jkun tad-disponibbiltà ta' dokument uffiċjali lil hinn mit-
tliet lingwi ta' ħidma;

20. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħtu aktar prominenza lill-edukazzjoni politika dwar 
kwistjonijiet tal-UE, fost l-oħrajn dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, fil-kurrikuli tal-
iskejjel tagħhom u jadattaw it-taħriġ tal-għalliema kif xieraq;

21. Jinnota r-rabta bejn id-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-Unjoni u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali; jenfasizza li d-dritt li wieħed jiċċaqlaq u jaħdem b'mod liberu fl-
Unjoni jista' jissaħħaħ biss permezz ta' aktar miżuri leġiżlattivi li jiżguraw 
opportunitajiet ugwali u aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, u 
protezzjoni u inklużjoni soċjali fl-UE kollha; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri 
konkreti biex tiġi avvanzata l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ u b'mod effettiv ir-

1 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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Regolament (KE) Nru 987/20091 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali 
sabiex tiġi żgurata l-portabbiltà tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali (inklużi l-pensjonijiet 
tal-istat, l-assigurazzjoni medika, il-benefiċċji tal-qgħad u l-benefiċċji tal-familja);

22. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu abbandunati l-miżuri ta' awsterità u jiġu adottati politiki 
effettivi u konsistenti fil-livell tal-UE sabiex jiġu żgurati impjieg sħiħ u protezzjoni 
soċjali xierqa, l-ogħla livelli ta' edukazzjoni u taħriġ u l-ogħla livell ta' protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u tal-ambjent;

23. Jiddispjaċih dwar in-nonparteċipazzjonijiet eżistenti minn partijiet tat-Trattati minn xi 
Stati Membri, li jdgħajfu u jiġġeneraw de facto differenzi fid-drittijiet taċ-ċittadini li 
huma maħsuba jkunu ugwali skont it-Trattati tal-UE;

24. Iqis li r-reviżjoni tal-qafas legali li jirregola l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) 
tippreżenta opportunità biex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-tfassil tal-
politika tal-UE billi l-istrument isir inqas burokratiku, aktar aċċessibbli u aktar effettiv; 
jissottolinja li r-riżorsi għal infrastruttura u appoġġ suffiċjenti għat-twettiq tal-proċess 
kollu tal-ECI jridu jiġu pprovduti mill-Unjoni; ifakkar li l-inizjattivi taċ-ċittadini 
jixirqilhom attenzjoni adegwata mill-istituzzjonijiet tal-UE, kif enfasizzat mill-
ġurisprudenza riċenti tal-QĠUE (Kawża T-646/13, Minority SafePack – one million 
signatures for diversity in Europe vs Il-Kummissjoni Ewropea); jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġu żviluppati regoli aktar komprensivi u prattiki aħjar fir-rigward tas-segwitu politiku 
u legali mogħti lill-ECIs li rnexxew;

25. Jirrikonoxxi l-fatt li l-Brexit se jkun l-ewwel darba fejn iċ-ċittadini tal-UE ġew 
imċaħħda miċ-ċittadinanza tal-UE tagħhom u mid-drittijiet, mill-privileġġi u mill-
protezzjonijiet assoċjati magħha; ifakkar li ladarba tkun ingħatat ċittadinanza tal-UE, 
irid ikun żgurat li dawk li utilizzaw il-privileġġi tagħha ma jitħallewx f'inċertezza legali 
meta titneħħa, b'mod partikolari kontra r-rieda tagħhom stess, kif muri matul l-irtirar 
tar-Renju Unit mill-Unjoni; jitlob li d-drittijiet taċ-ċittadini jiġu żgurati fi ftehim separat 
min-negozjati tal-Brexit li għaddejjin bħalissa biex jitneħħew mill-proċess politiku u 
tiġi żgurata l-protezzjoni tagħhom anke f'xenarju fejn ma jintlaħaq l-ebda ftehim; iqis il-
possibbiltà ta' ċittadinanza tal-UE tul il-ħajja, jew forma ta' ċittadinanza assoċjata, għal 
dawk li tneħħitilhom iċ-ċittadinanza tal-UE;

26. Jemmen li s-servizz SOLVIT għandu jiġi integrat ulterjorment u, sabiex isir aktar 
effiċjenti, jingħata setgħat supplimentari, biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mad-
drittijiet ta' moviment liberu, inkluż id-dritt ta' dħul u kif ukoll kwistjonijiet ta' residenza 
u diskriminazzjoni, qabel ma wieħed jitlob rimedju ġudizzjarju jew amministrattiv, 
filwaqt li jiġu ffrankati l-ħin u n-neċessità taċ-ċittadini li jfittxu rimedju legali u jwieġbu 
għall-problemi tagħhom b'mod f'waqtu;

27. Jemmen li l-programmi taċ-ċittadinanza tal-UE bħal "Erasmus+" jew il-Programm "L-
Ewropa għaċ-Ċittadini" flimkien ma' inizjattivi oħra li għandhom l-għan li jippromwovu 
l-parteċipazzjoni demokratika fil-ħajja tal-Unjoni, bħall-crowdsourcing, huma elementi 
essenzjali li jeħtieġ li jiġġeddu u jingħataw spinta fi ħdan il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali li jmiss;

1 ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.
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28. Jikkunsidra li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali inkorporata fit-Trattat ta' Lisbona 
bħala l-leġiżlazzjoni l-aktar essenzjali, kemm simbolikament u f'termini ta' kuntest, 
tinkwadra ċ-ċittadinanza tal-UE; jiddispjaċih li l-Artikolu 51, flimkien ma' 
interpretazzjoni restrittiva rikorrenti tiegħu, ħafna drabi jrendi l-applikazzjoni tiegħu bla 
effett;

29. Iqis li minkejja l-isforzi tal-istituzzjonijiet Ewropej, f'bosta Stati Membri għad hemm 
nuqqas ta' sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni tad-drittijiet, filwaqt li dan juri li huwa l-
aktar ostakolu prominenti għat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet li jirriżultaw mill-istatus ta' 
ċittadin tal-UE;

30. Jenfasizza li l-korp tad-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni ma 
jistax jiġi limitat b'mod mhux iġġustifikat;

31. Jistieden lill-Istati Membri jinfurmaw aħjar liċ-ċittadini tal-UE dwar id-drittijiet u d-
dmirijiet tagħhom, u jiffaċilitaw il-jedd li dawn id-drittijiet jiġu rrispettati b'mod ugwali 
kemm fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom kif ukoll fi kwalunkwe Stat Membru ieħor;

32. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi l-proċedura għar-reviżjoni tiegħu stess, kif 
stabbilit fl-Artikolu 48 tat-TUE; jissottolinja li din hija għodda siewja sabiex ikomplu 
jiġu avvanzati l-possibbiltajiet taċ-ċittadinanza tal-UE; jinnota li għaddew 10 snin mill-
aħħar reviżjoni tat-Trattat, wieħed mill-itwal perjodi mingħajr reviżjoni matul deċennji 
riċenti; iqis li r-realtà tal-Brexit tirrappreżenta ġustifikazzjoni ċara u skattatur uniku 
għat-tnedija ta' proċess ġdid ta' reviżjoni; jipproponi t-tnedija ta' Konvenzjoni Ewropea 
ġdida għal dan il-għan.



PE631.784v01-00 38/41 RR\1175327MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI 
OPINJONI

Data tal-adozzjoni 21.11.2018

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

19
1
6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál 
Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Takis 
Hadjigeorgiou, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov 
Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs 
Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, 
Cecilia Wikström

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu



RR\1175327MT.docx 39/41 PE631.784v01-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB 
JAGĦTI OPINJONI

19 +

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

ĦODOR/AĦE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström, 

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Julia Pitera 

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

1 -

PPE Rosa Estaràs Ferragut

6 0

PPE Asim Ademov, Peter Jahr; Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl Adam Szejnfeld, 
Mihai Ţurcanu,

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni



PE631.784v01-00 40/41 RR\1175327MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni 22.1.2019

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

19
3
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González 
Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain 
Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, 
Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, 
Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 
Ujazdowski

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa



RR\1175327MT.docx 41/41 PE631.784v01-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

19 +

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, 
Markus Pieper, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne 
Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

3 -

ECR Ashley Fox

ENF Gerolf Annemans

PPE Paulo Rangel

0 0

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


