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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-approċċ proattiv pjutost milli deskrittiv tar-rapport tal-Kummissjoni tal-2010 dwar 
iċ-ċittidinanza, li jagħti ħarsa ġenerali aħjar tal-miżuri li għandhom jittieħdu mill-
Kummissjoni fil-futur;

2. Jiddispjaċih, madanakollu, li hemm lakuna bejn id-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċittadinanza 
fit-Trattati u l-applikazzjoni tagħhom fil-prattika; ifakkar, f'dan ir-rigward, li ċ-
ċittadinanza tal-UE tirrappreżenta sett addizzjonali ta' drittijiet li huma garantiti mit-
Trattati tal-UE, stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 
żviluppati fil-liġi sekondarja;

3. Jirrimarka li regolamentazzjoni aħjar ma tfissirx fil-prinċipju anqas regolamentazzjoni u li 
f'bosta oqsma tal-politika, dispożizzjonijiet vinkolanti huma ta' spiss meħtieġa għall-
infurzar tal-leġiżlazzjoni;

4. Ifakkar li l-parteċipazzjoni demokratika permezz tad-drittijiet elettorali ma tistax tiġi 
imposta fuq iċ-ċittadini, iżda għandha toriġina minnhom; iqis, f'dan ir-rigward, li l-proċess 
elettorali huwa mezz ta' kif iċ-ċittadini Ewropew jingħataw sens ta' sjieda tad-demokrazija 
u jirrimarka li l-partiti politiċi Ewropej għandhom rwol ewlieni fit-tiswir ta' demos 
Ewropew u li jikkontribwixxu għall-arrikkiment "tal-Identità Ewropea" taċ-ċittadini;

5. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ċ-ċittadini Ewropew huma infurmati bid-drittijiet 
marbuta maċ-ċittadinanza tal-UE – inklużi d-drittijiet elettorali u l-isħubija u t-twaqqif tal-
partiti politiċi – u li jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ minnhom, anke bħala residenti ta' Stat 
Membru tal-UE li mhuwiex pajjiżihom;

6. Jirrikonoxxi l-isfida li jirrappreżenta t-tnaqqis ġenerali gradwali fil-parteċipazzjoni tal-
votanti fl-elezzjonijiet Ewropej; jirrimarks li minkejja li hemm aktar ċittadini tal-UE 
eliġibbli biex jivvutaw li huma residenti mhux fl-Istat Membru ta' oriġini iżda fi Stat 
Membru ieħor, proporzjonalment anqas ċittadini huma reġistrati biex jivvutaw 
f'elezzjonijiet Ewopej;

7. Jirrimarka li minbarra l-prinċipji komuni – jiġifieri, elezzjonijiet ħielsa u sigrieti permezz 
ta' votazzjoni universali – xi kunsiderazzjonijiet prattiċi u simboli Ewropej b'saħħithom 
(pereżempju l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet Ewropej f'daqqa f'kull Stat Membru) huma 
neċessarji wkoll biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-votanti;

8.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-publikazzjoni tar-riżultati tal-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew ssir fl-istess żmien fl-UE kollha;

9. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb il-mekkaniżmu attwali għall-prevenzjoni ta' 
vvotar doppju fl-elezzjonijiet tal-Parlement Ewropew;
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10. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu drittijiet tal-vot liċ-ċittadini tal-UE f'elezzjonijiet 
reġjonali fejn ir-reġjuni tagħhom huma investiti b'kapaċitajiet leġiżlattivi;

11. Jenfasizza bil-qawwi li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jibbenefikaw bis-sħiħ mill-
istatus Ewropew tagħhom biss jekk huma, flimkiem mal-partijiet interessati kollha bħall-
Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-UE, eċċ, huma konxji tad-drittijiet u r-
responsabbilitajiet li jġib miegħu; jesprimi t-tama li l-2013 bħala s-Sena Ewropea taċ-
Ċittadini se żżid b'mod sinifikanti l-kuxjenza ġenerali tal-istatus taċ-ċittadini tal-UE;

12. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tagħmilha aktar sempliċi għall-partijiet interessati 
biex jużaw is-sostenn finanzjarju pprovdut għall-implimentazzjoni tad-drittijiet marbutin 
maċ-ċittadinanza tal-UE u jilqa' l-isforzi tagħha biex tikseb bżżejjed riżorsi finanzjarji 
għal dawn il-programmi; jitlob lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, telabora aktar dwar 
jekk dawn il-programmi humiex miftuħa għal fondazzjonijiet politiċi, li huma, fihom 
nfushom, magni għall-promozzjoni taċ-ċittadinanza attiva;

13. Jenfasizza li għandha ssir enfasi fuq il-komunikazzjoni dwar iċ-ċittadinanza Ewropea fil-
qafas tal-Istrument għal Assistenza Qabel l-Adeżjoni;

14. Ifakkar li l-assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet u s-soċjetajiet reċiproċi jagħmlu parti 
integrali mis-soċjetà fl-Ewropa kollha, u l-fatt li dawn jingħataw statut Ewropew se 
jsaħħaħ d-dimensjoni Ewropea tagħhom; jistieden, f'dan il-kuntest, il-kumitat responsabbli 
jeżamina liema inizjattivi se jippromwovu l-aħjar l-adozzjoni ta' statut Ewropew għall-
assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet u s-soċjetajiet reċiproċi;

15. Ifakkar u jilqa' l-fatt li s-sett ta' drittijiet marbutin maċ-ċittadinanza tal-UE issa huma 
kkumplimentati bi dritt ġdid, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI), li se japplika minn 
April 2012;

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Istituzzjonijiet tal-UE jistabbilixxu fi żmien xieraq l-
arranġamenti amministrattivi u prattiċi kollha neċessarji biex iċ-ċittadini tal-UE jkunu 
jistgħu jipparteċipaw b'mod aktar intensiv fil-ħajja demokratika tal-Unjoni permezz tal-
inizjattiva taċ-ċittadini;

17. Jistieden lill-partijiet interessati kollha jużaw iż-żmien disponibbli qabel id-data tal-
applikazzjoni tar-Regolament dwar l-ECI, biex jippromwovu b'mod estensiv dan l-
istrument il-ġdid ta' demokrazija parteċipattiva;


