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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. 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 
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 

                                               
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.
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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)1 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)2 u d-
Direttiva dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2006/54/KE)3 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-
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;

                                               
1 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.
2 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.
3 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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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;

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-

                                               
1 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 11.
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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;

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 
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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-
Regolament (KE) Nru 987/20092 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) 

                                               
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.
2 ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.
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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;

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 
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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.
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