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L-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini (IEĊ) se żżid dimensjoni ġdida mas-sistema demokratika 
Ewropea billi tagħti d-dritt lil miljun ċittadin li jistiednu lill-Kummissjoni Ewropea tressaq 
proposti leġiżlattivi li jidħlu fl-ambitu tas-setgħat tagħha.
Dan l-istrument demokratiku dirett hu intenzjonat biex iċ-ċittadini jingħataw l-istess drittijiet 
ta’ inizjattiva li diġà jgawdu minnhom il-Kunsill tal-Ministri u l-PE. 
Madankollu, mhuwiex se jiċħad lill-Kummissjoni mill-monopolju tagħha fuq l-inizjattiva 
leġiżlattiva: IEĊ ta’ suċċess se jistiednu lill-Kummissjoni biex tagħmel proposta imma d-
deċiżjoni jekk din issirx se tibqa’ f’idejn il-Kummissjoni biss. 

L-għan l-ieħor tal-IEĊ hu li jrawwem id-dibattitu fil-livell Ewropew biex “jgħaqqad” l-
istituzzjonijiet u liċ-ċittadini Ewropej ħalli tiġi adottata leġiżlazzjoni li tissodisfa l-bżonnijiet u 
l-istennijiet tal-poplu, fil-qafas tal-kompetenzi tal-Unjoni u s-setgħat tal-Kummissjoni.
Peress li l-IEĊ se tkun dritt ġdid u b’saħħtu, ma għandniex nittraskuraw l-obbligi u l-bżonn 
għal responsabilità li timplika għall-organizzaturi. 
Dan id-dokument ta’ ħidma hu intiż li jistipula l-fehmiet tar-rapporteur f’dan l-istadju u li 
jressaq xi suġġerimenti ħalli jitnieda dibattitu u jinstabu l-aktar soluzzjonijiet adatti biex l-IEĊ 
tkun suċċess u wkoll jiġu evitati l-frustrazzjonijiet u d-diżżappunt, waqt li tkun ukoll faċli li 
tintuża u aċċessibbli. Id-dokument se jispjega l-karatteristiki ewlenin tal-istadji suċċessivi tal-
proċedura waqt li jsegwi approċċ b’passi individwali. 

I. L-azzjonijiet preliminari li għandhom jittieħdu mill-organizzaturi:
1. L-ewwel nett, għandhom ikunu biss dawk iċ-ċittadini tal-UE li huma intitolati li jivvotaw 
fl-elezzjonijiet Ewropej li jkunu jistgħu jorganizzaw u/jew jappoġġaw IEĊ.
2. Jagħmel sens li l-organizzaturi jkunu biss persuni fiżiċi sabiex tiġi ssalvagwardjata l-
essenza tal-proċess, i.e. biex tibqa’ strument taċ-ċittadin. Mandankollu, il-persuni ġuridiċi 
jkollhom id-dritt jappoġġaw lill-organizzaturi, b’mod finanzjarju, loġistiku, eċċ., sakemm in-
natura u l-ispejjeż tal-appoġġ tagħhom jiġu spjegati u ppubblikati u jkunu trasparenti.
3. Sabiex il-proċess ikun kemm jista’ jkun Ewropew mill-bidu u bil-għan li jitrawwem 
dibattitu akbar, l-organizzaturi għandhom jinġabru f’“kumitat taċ-ċittadini” ta’ minimu seba’ 
persuni li jiġu mill-anqas minn kwart tal-Istati Membri. Permezz ta’ hekk, joħorġu biss 
kwistjonijiet li jolqtu lill-Ewropa kollha u dan jiffaċilita l-proċess li jkun se jsir tal-ġbir ta’ 
firem peress li diġà jkun hemm rappreżentant fi kwart tal-Istati Membri. Għaldaqstant, 
allavolja jidher li inizjalment din il-kundizzjoni se tkun limitazzjoni, fir-realtà se tiffaċilita l-
bqija tal-proċedura.

4. L-organizzaturi jkunu responsabbli mit-traduzzjonijiet tal-IEĊ fl-ilsna uffiċjali l-oħra tal-
UE tal-għażla tagħhom, imma l-Kummissjoni tkun tista’ tivverifika dawn it-traduzzjonijiet 
jekk tintalab tagħmel dan.
5. Barra minn hekk, jistgħu jiġu esplorati għażliet oħra u r-rapporteurs jilqgħu wkoll 
kummenti u suġġerimenti dwar il-kwistjonijiet li ġejjin: 
5.1. Jagħmel sens li l-organizzaturi jintalbu jkollhom l-appoġġ ta’ xi persuni direttament eletti 
li jkunu jsostnu l-inizjattiva? Jekk iva, kemm għandu jkun hemm minnhom li jappoġġawha; 
għandhom jiġu wkoll mill-anqas minn kwart tal-Istati Membri, jew tkun sempliċiment qed tiġi 
introdotta doża mhux mixtieqa ta’ demokrazija rappreżentattiva fil-proċess? 
5.2. Għandna nitolbu lill-organizzaturi  jipprovdu depożitu li naturalment jingħatalhom lura 
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jekk jirriżulta li l-IEĊ tkun ta’ suċċess?

II. Ir-reġistrazzjoni ta’ IEĊ:
6. L-ewwel nett, l-organizzaturi għandhom jaħtru rappreżentant biex ikun il-kuntatt għall-
istituzzjonijiet Ewropej waqt il-proċedura.

7. Hu fl-interess tal-organizzaturi u ċ-ċittadini li jimmiraw li jniedu inizjattivi li realistikament 
ikollhom ċans li jirnexxu sabiex jiġi evitat li jinħlew il-ħin u r-riżorsi fuq inizjattivi li ma 
jkunux se jitqiesu ammissibbli. L-organizzaturi għandhom jispeċifikaw mill-bidu l-bażi 
ġuridika li qed jużaw. Dan ukoll irawwem dibattitu peress li jkun hemm bżonn li l-
organizzaturi jirriflettu fuq x’tista’ tagħmel jew ma tagħmilx l-UE. Fil-każ li din il-bażi 
ġuridika tkun inkorretta u li tkun teżisti waħda aktar xierqa, il-korp responsabbli mill-kontroll 
tal-ammissibilità ta’ IEĊ jkun jista’ jirranġaha biex l-IEĊ tkun tista’ tiġi reġistrata u titmexxa 
’l quddiem. Bħala riżultat, dan ma jkunx ostaklu sinifikanti għal inizjattivi ta’ valur, imma ma 
jħallix li jinbdew dawk li ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-kompetenzi tal-UE.
8. Għandu jkun obbligatorju li l-organizzaturi jipprovdu tagħrif dettaljat waqt il-proċedura 
kollha dwar kull tip ta’ appoġġ li jirċievu minn persuni fiżiċi u ġuridiċi sabiex iċ-ċittadini 
jkunu jafu min qed isostni l-inizjativi li jagħżlu li jappoġġaw. It-trasparenza se tkun 
fundamentali biex l-IEĊ tirnexxi.

III. Il-kontroll tal-ammissibilità:
9. Jista’ jkun li jagħmel sens li l-ewwel kontroll tal-ammissibilità - fuq il-bażi ta’ kriterji 
ġuridiċi - isir wara li jkunu nġabru 5 000 firma. Din iċ-ċifra simbolika tiżgura r-
rappreżentanza ta' appoġġ pubbliku ġenwin u sadattant tipprevjeni li l-Kummissjoni titgħabba 
żżejjed mingħajr ma l-organizzaturi jonfqu ħafna riżorsi fuq il-proċess. Madankollu, dan hu 
biss suġġeriment u l-kontroll tal-ammissibilità jista’ jsir ukoll eżatt wara r-reġistrazzjoni. Fi 
kwalunkwe każ, ir-rapporteurs ma jappoġġawx l-idea li dan il-kontroll isir wara li jinġabru 
100 000 jew 300 000 firma, peress li, bir-raġun, lill-organizzaturi dan joħolqilhom 
frustrazzjoni kbira. 

10. Sabiex il-Kummissjoni titħares minn akkużi li qed tiddeċiedi dwar l-ammissibilità ta’ IEĊ 
fuq il-bażi ta’ raġunijiet politiċi minflok ġuridiċi - li jdgħajfu l-kredibilità tagħha u jitfgħu 
dubji fuq il-proċess kollu - jista’ jkun li jagħmel sens li, fl-ewwel post, ma tkunx l-unika entità 
li tieħu din id-deċiżjoni. Dan jevita li l-Kummissjoni tkun kemm l-imħallef u kemm il-ġurija u 
jipprevenji wkoll li tegħreq fix-xogħol.
11. Jista’ jkun aktar xieraq li jinħatar “kumitat ta’ għorrief” ad hoc, li jiġbor flimkien lil xi 
esperti, studjużi u/jew ġuristi, sabiex ikunu kemm jista’ jkun imparzjali. Disa’ minnhom 
jinħatru mit-tliet istituzzjonijiet: tlieta mill-Kummissjoni, tlieta mill-Kunsill u tlieta mill-PE, 
peress li dawn se jkollhom japprovaw kull proposta leġiżlattiva in fine u aktar ’il quddiem se 
jkunu l-Istati Membri li se jimplimentaw kull leġiżlazzjoni fil-ġejjieni. Ikun hemm ukoll 
rappreżentant tal-Kummissjoni - il-Kummissarju responsabbli għall-affarijiet istituzzjonali 
jew ir-rappreżentant tiegħu - u, possibilment, rappreżentant tal-presidenza rotattiva tal-Kunsill 
u Membru tal-PE, jiġifieri għaxar persuni jew tnax-il persuna. Ir-rappreżentant tal-
Kummissjoni jista’ jippresiedi fuq dan il-kumitat.

12. Id-deċiżjoni tagħhom għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin:
- il-bażi ġuridika; 

- ir-rispett tal-valuri tal-UE (speċifikament l-Artikolu 2 tat-Trattat FUE u l-Karta tad-Drittijiet 
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Fundamentali);
- kontroll preliminarju tas-sussidjarjetà (isir kontroll aktar bir-reqqa xorta ladarba jkunu 
nġabru miljun firma).
Huwa ovvju li l-IEĊ abbużivi jistgħu jiġu miċħuda imma hemm bżonn li tittejjeb il-
formulazzjoni tal-kliem fil-proposta tal-Kummissjoni.
13. Għaldaqstant, il-qafas globali tal-IEĊ jkun qed jiġi indirizzat imma f’kull każ dan ma 
jkunx ifisser li qed tingħata awtorizzazzjoni definittiva u li kull IEĊ li tiġbor miljun firma se 
tirriżulta fit-tfassil ta’ proposta leġiżlattiva mill-Kummissjoni. Dan għandu jintqal lill-
organizzaturi b’mod ċar.
14. Imbagħad, se jkunu possibbli żewġ xenarji differenti:

14.1. L-IEĊ tiġi ddikjarata ammissibbli: tiġi rreġistrata b’mod uffiċjali u ppubblikata fuq il-
websajt speċjali li se tniedi l-Kummissjoni.

14.2. L-IEĊ ma tkunx ammissibbli: l-organizzaturi jistgħu jappellaw lill-Kummissjoni li se 
jkollha d-dritt li jew tikkonferma d-deċiżjoni tal-kumitat ad hoc jew tħassarha. Jekk il-
Kummissjoni dan ix-xenarju tikkonfermah, l-organizzaturi se jkollhom id-dritt jappellaw din 
id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, kif previst fit-Trattati.

IV. Il-ġbir tal-firem:
15. Dan għandu jsir kemm fuq karti u kemm fuq l-internet u l-modalitajiet prattiċi għandhom 
jitħallew f’idejn l-Istati Membri. 
16. Fir-rigward tad-data personali li se tkun rikjesta mill-firmatarji, irid jinstab bilanċ 
sodisfaċenti bejn dik li hi assolutament meħtieġa għall-verifika u dik li tista’ tiskoraġixxi lil 
uħud milli jiffirmaw l-inizjattivi. Barra minn hekk, se jkollha tingħata attenzjoni kbira għall-
kwistjonijiet ta’ ħarsien tad-data.
17. Fir-rigward tal-kwistjoni tar-residenza vs. in-nazzjonalità tal-firmatarji, ir-rapporteurs 
japprezzaw kieku l-Istati Membri jipprovdu aktar tagħrif dwar x’jistgħu jaċċettaw ħalli 
tittieħed deċiżjoni dwar formulazzjoni aktar ċara minn dik fil-proposta tal-Kummissjoni.

18. Il-ġbir onlajn jista’ jsir permezz ta’ websajts speċifiċi li għandhom jiġu ddisinjati mill-
organizzaturi u li se jkollhom bżonn ta’ ċertifikazzjoni u monitoraġġ mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun se titnieda. Jintlaqa’ bi pjaċir softwer żviluppat mill-
Kummissjoni u li jkun disponibbli għal kulħadd. Dan ikun għad-dispożizzjoni tal-
organizzaturi li jistgħu jagħżlu jekk jużawhx jew le.
19. Ikun xieraq li l-ġbir isir fuq perjodu ta’ 12-il xahar, peress li, minn naħa, il-ġbir tal-firem 
mhu se jkun la faċli u lanqas rapidu imma, u min-naħa l-oħra, perjodu itwal jista’ jipperikola 
“l-momentum”. Tabilħaqq, iċ-ċittadini jispiċċaw biex jitilfu l-interess jekk il-proċedura ttul 
wisq u l-IEĊ ma tkunx għadha rilevanti.

V. Ladarba jkunu nġabru l-miljun firma
20. Il-verifika tal-firem għandha titħalla f’idejn l-Istat Membru u għandha ssir fi żmien tliet 
xhur. Jidher li l-aktar mod effiċjenti biex tiġi ttrattata din il-kwistjoni hija permezz ta’ 
kontrolli każwali.
21. Imbagħad il-Kummissjoni għandha tibda proċess fuq żewġ stadji li jinkludi s-smigħ tal-
organizzaturi:
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- deċiżjoni dwar l-aspetti ġuridiċi tal-IEĊ fi żmien xahrejn;
- deċiżjoni politika dwar is-segwitu li se tagħti (jew le) għall-IEĊ. Il-konklużjonijiet tagħha 
għandhom jintbagħtu lill-organizzaturi u jiġu spjegati f'komunikazzjoni lill-Kunsill u lill-PE, 
biex tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u l-websajt speċifiku għall-IEĊ. Dan ukoll 
għandu jsir fi żmien xahrejn.
22. Uħud jissuġġerixxu li l-PE għandu jadotta riżoluzzjoni b’mod awtomatiku dwar kull IEĊ 
li tiġbor miljun firma.

VI. Id-deċiżjoni finali u l-modi differenti biex jingħata segwitu għal IEĊ:
23. Dan l-istadju hu tal-ogħla importanza peress li fil-fatt dan hu li jiddistingwi bejn il-
petizzjonijiet u l-IEĊ. Jekk dan l-istadju ma jkunx biżżejjed ċar, iċ-ċittadin Ewropew se jkollu 
anqas inċentivi li juża dan il-mekkaniżmu.

VI.I. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tressaq proposta:
24. Għandha tfassal proposta fi żmien ċertu terminu li tista' tkun l-istess għall-IEĊ kollha jew 
tista' tkun deċiża għal kull każ individwali.

VI.II. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tressaqx proposta:
25. Sabiex jiġu evitati d-diżappunti u sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jħossu li jkunu 
nstemgħu, hu importanti li r-regolament jispjega l-proċeduri ta’ kontinġenza. Se jkun hemm 
diversi għażliet possibbli:

25.1. L-ewwel nett, il-Kummissjoni tkun għadha tista’ tiddeċiedi li tressaq proposta li 
tirriżulta minn IEĊ li ma tkunx kisbet biżżejjed appoġġ imma li tqajjem kwestjoni valida.

25.2. Il-Kunsill u l-PE wkoll jistgħu jieħdu f’idejhom IEĊ li ma tkunx irnexxiet skont id-
drittijet tagħhom li jieħdu inizjattiva. B’mod partikulari, il-PE jista’ jorganizza seduti ta’ 
smigħ tal-organizzaturi (fuq talba tal-kumitati jew tal-gruppi politiċi tiegħu) u jadotta 
riżoluzzjoni.

25.3. Jekk ikunu sodisfatti l-kriterji (stipulati fir-Regoli ta' Proċedura tal-PE), l-organizzaturi 
jistgħu jbiddlu l-IEĊ f’petizzjoni lill-PE.

25.4. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun tista’ tiġi appellata quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

VII. Dispożizzjonijiet oħra:
26. Jista’ jkun rilevanti li wieħed jispeċifika li ma għandux ikun possibbli li titnieda IEĊ li 
titlob li titħassar biċċa leġiżlazzjoni li tkun għadha kemm ġiet adottata.

27. Għal dak li għandu x’jaqsam mar-rwol tal-PE, ir-rapporteurs huma disponibbli li jilqgħu 
kull suġġeriment dwar x’għandu/jista’ jagħmel u dwar il-ħtieġa li dan jiġi tabilħaqq 
ifformalizzat. 
28. Huwa probabbli li l-parlamenti nazzjonali ma jkollhomx rwol formali, imma jkollhom il-
possibilità li jipprovdu l-appoġġ u jirriklamaw kull IEĊ li jixtiequ.
29. Anki r-rwol li jista’ jkollhom il-KESE u l-KtR jirrikjedi aktar ħsieb.

30. Kif jiġri f’kull proċedura Ewropea oħra, l-organizzaturi se jkollhom l-opportunità jirreferu 
każ lill-Ombudsman f’ċirkostanzi ta’ amministrazzjoni ħażina.

31. Ir-rwoli rispettivi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Ombudsman jistgħu jiġu indirizzati fil-
premessi peress li mhux se jkunu differenti minn dawk fi kwalunkwe proċedura oħra imma, 
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jekk jissemmew, ir-regolament ikun eħfef li jinftiehem u aktar faċli biex tintuża.
32. Sabiex il-proċedura tal-IEĊ tkun kemm jista’ jkun faċli li tintuża, ir-rapporteurs jemmnu li 
għandha titfassal “Gwida għall-utent għall-IEĊ”.
33. Anki l-kalendarju biex ir-regolament jidħol fis-seħħ għandu jiġi diskuss peress li xi Stati 
Membri se jkollhom jagħmlu arranġamenti prattiċi u legali ħalli jkunu jistgħu jittrattaw l-IEĊ. 
Ikun aktar għaqli li nistennewhom ikunu kompletament lesti milli ngħaġġlu ż-żejjed bil-bidu 
tal-proċedura. Madankollu, anke f’dan l-istadju, l-Istati Membri jistgħu diġà jħejju għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-regolament.

34. Peress li dan hu strument ġdid fuq skala kontinentali, hu żgur li se jkun hemm bżonn ta’ 
klawżola ta’ reviżjoni. Ir-reviżjoni tista’ ssir jew wara li jkun rnexxa ċertu numru ta’ IEĊ jew 
wara ħames snin, skont liema minn dawn il-kriterji jiġi sodisfatt l-ewwel.
35. Fir-rigward tal-proċedura leġiżlattiva nnifisha, ir-rapporteurs, flimkien mar-rapporteurs 
maħtura fil-Kumitat PETI, jixtiequ jorganizzaw taħdidiet esplorattivi mal-Kunsill minn 
pjuttost kmieni fil-proċess ħalli jkunu jistgħu jilħqu pożizzjonijiet komuni malajr kemm jista’ 
jkun u l-proċedura tiġi konkluża waqt l-ewwel qari ħalli jiġu sodisfatti l-istennijiet taċ-
ċittadini Ewropej.


