
 

AD\1068017MT.doc  PE557.231v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014 - 2019  

 

Kumitat għall-Affarijiet Legali 
 

2014/2257(INI) 

16.7.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

(2014/2257(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Sylvia-Yvonne Kaufmann 



 

PE557.231v02-00 2/6 AD\1068017MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1068017MT.doc 3/6 PE557.231v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1.  Jissottolinja l-fatt li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini hija l-ewwel għodda ta' demokrazija 

parteċipattiva li tagħti d-dritt liċ-ċittadini tal-UE, fuq il-bażi ta' tal-anqas miljun 

dikjarazzjoni ta' appoġġ, minn tal-inqas kwart tal-Istati Membri tal-UE, biex jieħdu l-

inizjattiva, u b'hekk jenfasizzaw il-prerogattiva politika ġdida tagħhom, u jitolbu lill-

Kummissjoni tippreżenta, fi ħdan il-qafas tas-setgħat tagħha, proposta xierqa dwar materji 

li dwarhom ċittadini jqisu li att leġiżlattiv huwa meħtieġ biex jiġu implimentati t-Trattati; 

2.  Jilqa' r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) tal-

31 ta' Marzu 2015 li jirrikonoxxi li għad hemm lok għal titjib tal-ECI u li jidentifika 

numru ta' kwistjonijiet possibbli bil-ħsieb li jittejjeb l-istrument; jilqa' wkoll l-

investigazzjoni dwar l-inizjattiva proprja tal-Ombudsman Ewropew dwar il-funzjonament 

tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej li tressaq 11-il proposta konkreta għat-titjib tal-

proċess tal-ECI; 

3. Jikkunsidra li hija essenzjali li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jikkontribwixxu fl-eżerċizzju tal-

prerogattivi leġiżlattivi tal-Unjoni u jkunu involuti b'mod dirett fil-bidu tal-proposti 

leġiżlattivi; 

4. Jinnota li iktar minn sitt miljun ċittadin tal-UE pparteċipaw f'Inizjattiva taċ-Ċittadini, li 

kien hemm 51 talba biex titnieda inizjattiva, li minnhom tliet inizjattivi biss, jiġifieri 

"Right2Water", "One of Us" u "Stop Vivisection", kienu meqjusa ammissibbli, u li sitt 

organizzaturi tal-ECI, li jikkorrispondu għal 30 % tar-rifjuti kollha, sfidaw ir-rifjut tal-

Kummissjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, li juri li għad baqa' ħafna xi jsir 

biex ikun żgur li l-ECI ssegwi l-potenzjal sħiħ tagħha; jinnota d-diversi diffikultajiet 

prattiċi li l-organizzaturi ltaqgħu magħhom sa mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament f'April 

2012, u l-fatt li l-għadd ta' inizjattivi qed jonqos; 

5.  Jitlob li ssir reviżjoni tar-rwol doppju tal-Kummissjoni, li jista' joħloq kunflitt ta' interess, 

meta jitqies li għadd ta' organizzaturi tal-ECI jirrikonoxxu s-sinifikat u l-valur tal-input 

tagħha; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tqis lill-Parlament ukoll bħala 

istituzzjoni li tieħu d-deċiżjonijiet, b'mod partikolari billi hija l-unika istituzzjoni li l-

membri tagħha jiġu eletti b'mod dirett miċ-ċittadini tal-UE; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura appoġġ komprensiv, inklużi pariri legali mhux 

vinkolanti – pereżempju, billi jinħoloq punt ta' kuntatt identifikat b'mod ċar, responsabbli 

għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini fir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni u ċ-ċentri ta' 

informazzjoni tal-Europe Direct fl-Istati Membri kollha li jkollu l-kompitu li jipprovdi 

informazzjoni u l-pariri u l-għajnuna meħtieġa għal Inizjattivi taċ-Ċittadini – meta titqies 

id-diffikultà li jiffaċċjaw l-organizzaturi fl-identifikazzjoni tat-trattat u d-dispożizzjonijiet 

legali rilevanti li fuqhom jistgħu jibbażaw inizjattiva valida; madankollu, jenfasizza li 

f'każ ta' rifjut, il-Kummissjoni għandha tispjega l-għażliet politiċi tagħha lill-pubbliku 

b'mod dettaljat, trasparenti u komprensibbli u li fl-istess ħin tinforma lill-organizzaturi bil-

kunsiderazzjonijiet legali rilevanti; 
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7.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà tar-reġistrazzjoni ta' parti biss mill-

inizjattiva meta l-ECI ma taqax għal kollox taħt il-kompetenzi tal-Kummissjoni; 

jikkunsidra li, għal din ir-reġistrazzjoni, ikun biżżejjed li ssir konsultazzjoni minn qabel 

mal-kumitat taċ-ċittadini applikanti; 

8. Barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-portal tal-internet tagħha sabiex 

tagħmlu iktar komprensibbli u faċli għall-utent, speċjalment fir-rigward tal-informazzjoni 

dwar il-kompetenzi tagħha u l-appoġġ li jista' jinkiseb għal applikazzjoni ta' suċċess; 

jikkunsidra li l-Kummissjoni, minbarra li tipprovdi lista ċara tal-kompetenzi tagħha, 

għandha tiċċara l-proċedura tar-reġistrazzjoni, meta jitqies li r-reġistrazzjoni ta' numru 

kbir ta' inizjattivi taċ-ċittadini ppreżentati ġiet irrifjutata għar-raġuni li manifestament ma 

jaqgħux fil-qafas ta' kompetenza tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-

rigward, biex tinvolvi ruħha b'mod attiv, u tipprovdi lill-organizzaturi tal-Inizjattivi taċ-

Ċittadini Ewropej b'linji gwida dettaljati dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

legali rilevanti; 

9. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi esplorata l-possibbiltà ta' proċedura armonizzata u iktar effiċjenti 

għat-tressiq ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, peress li huwa inaċċettabbli li ċ-ċittadini tal-

UE jiġu esklużi milli jappoġġjaw Inizjattivi taċ-Ċittadini minħabba rekwiżiti ta' 

preżentazzjoni ta' dejta personali differenti fl-Istati Membri; jistieden, għalhekk, lill-

Kummissjoni tipproponi rekwiżiti eħfef tas-sottomissjoni tad-dejta madwar l-Istati 

Membri kollha, sabiex tagħmilha iktar faċli għall-iffirmar tal-ECI, irrispettivament mill-

pajjiż tar-residenza; jissuġġerixxi, sabiex jiffaċilita l-proċess tal-iffirmar, li tingħata 

kunsiderazzjoni għal applikazzjoni fuq il-mowbajl, it-tfassil mill-ġdid tal-Online 

Collection Software u b'mod partikolari, il-possibbiltà tal-użu ta' firem diġitali bħala mezz 

ta' identifikazzjoni, filwaqt li jitqiesu wkoll il-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabbiltà; jistieden 

lill-Istati Membri, b'mod urġenti, biex jirrevedu r-rekwiżit li jipprovdu numru ta' 

identifikazzjoni personali għal dikjarazzjoni ta' appoġġ, bil-ħsieb tal-possibbiltà ta' 

tneħħija ta' dan ir-rekwiżit, peress li rekwiżit ta' dan it-tip jista' jirrappreżenta piż 

burokratiku bla bżonn għall-ġbir ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u anke mod bla bżonn 

biex tiġi ċċekkjata l-identità ta' firmatarju; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-kanali kollha ta' komunikazzjoni pubbliċi biex iżżid is-

sensibilizzazzjoni u tieħu l-miżuri neċessarji biex tiżgura t-trasparenza tal-ECI u tiffaċilita 

l-komunikazzjoni dwar l-ECIs attwali, pereżempju bil-ħolqien ta' applikazzjonijiet 

b'informazzjoni, notifiki u l-possibbiltà ta' ffirmar onlajn; jenfasizza li parteċipazzjoni 

popolari attiva fl-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej tiddependi b'mod kruċjali wkoll fuq il-

fatt li jiġu rreklamati fl-Istati Membri, u għaldaqstant jissuġġerixxi li l-parlamenti 

nazzjonali tal-Istati Membri għandhom isemmu l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej fuq is-

siti web uffiċjali tagħhom; 

11. Jenfasizza l-pożizzjoni tiegħu li r-rabta awtomatika bejn ir-reġistrazzjoni ta' Inizjattiva 

taċ-Ċittadini u d-data tal-bidu tal-perjodu ta' tnax-il xahar għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet 

ta' appoġġ għandhom jitneħħew, u li l-organizzaturi tal-ECI għandu jkollhom il-

possibbiltà li jiddeterminaw id-data għat-tnedija tal-ECI tagħhom, fi żmien tliet xhur mir-

reġistrazzjoni tagħha mill-Kummissjoni;  

12. Jinnota wkoll li l-perjodu ta' ġbir għal dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jista' jiġi estiż għal 18-il 

xahar; 
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13. Jinnota li rriżultaw kwistjonijiet ta' responsabbiltà għall-organizzaturi tal-Inizjattivi taċ-

Ċittadini minħabba l-fatt li l-kumitati taċ-ċittadini m'għandhomx personalità ġuridika u li 

din il-problema tista' tissolva biss permezz ta' reviżjoni tar-Regolament; jistieden lill-

Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li tagħti personalità ġuridika lill-kumitati taċ-ċittadini 

msemmija fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament; madankollu, jitlob biex jittieħdu miżuri ta' 

tnaqqis tar-riskju sabiex jinkoraġġixxu lill-membri tal-kumitat tal-ECI biex jieħdu 

inizjattivi konkreti; 

14. Jilqa' r-rieda tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li jipprovdi servizzi ta' 

traduzzjoni b'xejn għall-inizjaturi, biex b'hekk jiġi ffaċilitat it-tixrid tal-Inizjattivi taċ-

Ċittadini fil-lingwi uffiċjali kollha, b'mod partikolari safejn l-użu tal-lingwa nazzjonali 

jikkostitwixxi dritt ċivili; jirrikonoxxi f'dan kontribut sinifikanti lejn l-appoġġ taċ-ċittadini 

billi huma jkunu jistgħu jmexxu 'l quddiem il-preokkupazzjonijiet tagħhom b'mod iktar 

effettiv fost il-popolazzjoni tal-UE; 

15. Jenfasizza l-importanza tal-bilanċ istituzzjonali fil-proċess tal-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet wara r-reġistrazzjoni, wara s-sottomissjoni ta' ECI lill-Kummissjoni kif 

previst fl-Artikolu 9 tar-Regolament; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-

possibbiltà li tinvolvi l-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej rilevanti, bħall-Parlament 

Ewropew, l-Ombudsman Ewropew, l-ECOSOC u l-Kumitat tar-Reġjuni; 

16. Jinnota r-rwol importanti tal-Ombudsman Ewropew fl-investigazzjoni tal-immaniġġjar 

tat-talbiet għal ECI mill-Kummissjoni, u b'mod speċjali każijiet ta' rifjut ta' reġistrazzjoni 

ta' ECI; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta xierqa u f'waqtha għar-reviżjoni tar-

Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni (UE) Nru 1179/2011, sabiex jintlaħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej, u 

biex l-Inizjattiva taċ-Ċittadini ssir iktar faċli biex tintuża sabiex il-potenzjal tagħha jkun 

jista' jiġi żviluppat bis-sħiħ. 
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