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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jintroduċi innovazzjoni importanti fil-
funzjonament demokratiku tal-Unjoni billi jipprovdi għodda konkreta ġdida għall-
parteċipazzjoni ċivika u għad-dibattitu pan-Ewropew:

“Ċittadini ta’ l-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas minn miljun, li jkunu ċittadini ta’ 
għadd sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-Kummissjoni 
Ewropea, fil-qafas tal-kompetenzi mogħtija lilha, sabiex tippreżenta kull proposta xierqa dwar 
il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali ta’ l-Unjoni għall-
implimentazzjoni tat-Trattati.”

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropea (ECI) tintroduċi kunċett ġdid ta’ demokrazija trans-
nazzjonali u tagħti demokrazija parteċipattiva lill-UE. Permezz tal-ECI, iċ-ċittadini tal-UE 
jistgħu jappellaw direttament lill-Kummissjoni Ewropea biex hi tibda att legali. Sa ċertu punt, 
it-Trattat ta’ Lisbona ħoloq ir-raba’ entità istituzzjonali tal-UE: miljun ċittadin.

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-
ċittadini tispjega l-proċeduri u l-kundizzjonijiet għal kif l-inizjattiva taċ-ċittadini se 
tiffunzjona fil-prattika.

Ir-rapporteurs jilqgħu b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni, peress li meta s-soċjetà 
ċivili tiġi involuta fit-tiswir tal-politiki u fit-tħejjijiet tad-deċiżjonijiet dan isaħħaħ il-
leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet pubbliċi u tressaq lill-Unjoni Ewropea aktar qrib 
lejn iċ-ċittadini tagħha.

Madankollu, ir-rapporteurs huma tal-fehma li l-inizjattiva taċ-ċittadini għandha tkun 
iddisinjata b’mod prammatiku kemm jista’ jkun, u l-proċeduri amministrattivi kkumplikati 
għandhom jiġu evitati. Huma jixtiequ wkoll jaraw li kemm jista’ jkun inizjattivi mibdija 
jitqiesu bħala ammissibbli. Sabiex dan isir ir-regoli proċedurali għandhom jiġu ffaċilitati 
kemm jista’ jkun. Ir-rapporteurs qed iressqu l-preokkupazzjonijiet u s-suġġerimenti ewlenin li 
ġejjin biex tinbidel il-proposta:

Skont ir-rapporteurs l-età minima biex wieħed jappoġġja inizjattiva għandha tkun 16-il sena 
fl-Istati Membri kollha. L-Artikolu 9 tat-Trattat UE jgħid li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
għandhom jingħataw l-istess attenzjoni. Iċ-ċittadinanza attiva, l-inklużjoni soċjali u s-
solidarjetà taż-żgħażagħ huma kruċjali għall-Ewropa tal-ġejjieni, u t-tnaqqis tal-limitu tal-età 
jgħin biex tiżdied il-kuxjenza fost iż-żgħażagħ dwar kwistjonijiet Ewropej. Barra minn hekk, 
l-ECI ma tikkostitwixxix strument ta’ deċiżjoni iżda biss inizjattiva biex tiġi ffissata aġenda, u 
l-appoġġ għal inizjattiva huwa kompletament differenti mill-att tal-votazzjoni. Barra minn 
hekk, jekk l-età minima tintrabat mar-rekwiżiti nazzjonali dwar l-età għad-dritt tal-vot, tkun 
qed tinħoloq inugwaljanza minħabba d-differenzi fir-rekwiżiti nazzjonali, li hija r-raġuni li 
għaliha r-rapporteurs jippreferu età ta’ 16-il sena li tkun applikabbli għall-Istati Membri 
kollha.
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Fir-rigward tal-ambitu tal-ġbir, ir-rapporteurs iqisu li għandu jkun biżżejjed li jinġabru firem 
fi kwart tal-Istati Membri minflok f’terz tagħhom, minħabba li f'kull Stat Membru fejn se 
jinġabru l-firem, jinħtieġu ħafna ħin u riżorsi għall-amministrazzjoni u t-traduzzjoni. Peress li 
l-rapporteurs jixtiequ jeliminaw ir-riskju li inizjattivi ma jitwettqux minħabba limiti ta’ żmien 
jew nuqqas ta’ appoġġ finanzjarju, huma jissuġġerixxu li kwart tal-Istati Membri għandu jkun 
biżżejjed peress li dak l-għadd xorta jkopri parti kbira mill-UE.

Meta jitqies li l-Kummissjoni fil-proposta tagħha talbet perjodu ta’ xahrejn biex tinvestiga 
jekk inizjattiva tkunx ammissibbli, il-limitu ta’ żmien ta’ sena biex jinġabru l-firem jidher 
qasir wisq. Ir-rapporteurs jissuġġerixxu li l-limitu ta’ żmien għall-ġbir tal-firem għandu jiġi 
estiżi għal erba’ snin sabiex jiġi żgurat li anki l-inizjattivi mingħajr appoġġ finanzjarju 
jkollhom iċ-ċans li jilħqu l-miljun firma.

Rigward il-kwistjoni tal-ammissibbiltà, ir-rapporteurs iqisu li m’hemmx bżonn li jinġabru 
300 000 firma qabel l-ammissibbiltà tiġi vverifikata mill-Kummissjoni. Ir-rapporteurs 
jemmnu bis-sħiħ li 5 000 firma għandhom ikunu biżżejjed u l-firmatarji m'għandhomx 
għalfejn ikunu minn aktar minn Stat Membru wieħed. Jinħtieġu ħin u riżorsi biex jibdew 
jinġabru firem f'diversi Stati Membri u qabel ma jkun magħruf jekk inizjattiva tkunx ġiet 
meqjusa bħala ammissibbli, m’għandux ikun meħtieġ li l-proċess jibda f'aktar minn Stat 
Membru wieħed. Madankollu, sabiex ikunu ta’ filtru għal inizjattivi mhux serji, ir-rapporteurs 
jaħsbu li l-5 000 firma mitluba għandhom jinġabru fi żmien 6 xhur; Bl-iffissar ta’ dan il-
limitu ta’ żmien, ikun possibbli li jiġu eliminati l-inizjattivi li jiġu rreġistrati iżda li qatt ma 
jiġbru l-għadd speċifikat ta' firem.

Ir-rapporteurs jissuġġerixxu wkoll li l-Kummissjoni tinvestiga l-ammissibbiltà ta’ inizjattiva 
fi żmien xahar minflok fi żmien xahrejn, sabiex ir-ritmu tal-ġbir tal-firem ma jitnaqqasx.

Ir-rapporteurs jemmnu wkoll li l-proposti li jkunu, manifestament jew le, kontra l-valuri 
tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu kkunsidrati bħala inammissibbli.

Fir-rigward tal-ġbir onlajn ta’ firem, ir-rapporteurs jissuġġerixxu li l-Kummissjoni tniedi 
websajt ċentrali bl-isem "citizensinitiative.eu", fejn l-inizjattivi kollha għandhom jiġu 
rreġistrati u fejn dawn ikunu jistgħu jinstabu u jiġu ffirmati miċ-ċittadini. Din is-soluzzjoni 
tkun ferm xierqa għal diversi raġunijiet.

L-ewwel nett, minħabba tħassib dwar il-protezzjoni tad-dejta, jiġifieri jekk il-Kummissjoni 
twaqqaf u tħaddem websajt ċentrali, ikun garantit li r-regoli u r-regolamenti li jirrigwardaw 
id-dejta personali jkunu rrispettati. Ir-rapporteurs jemmnu bis-sħiħ li żgur ħadd ma jista’ 
jistenna li xi ħadd li jkun nieda inizjattiva taċ-ċittadini jwaqqaf u jopera sistema ta’ ġbir ta’ 
firem onlajn li tkun tissodisfa r-regolamenti kollha relevanti dwar il-privatezza tad-dejta.

Barra minn hekk, jekk kull min iniedi inizjattiva jkollu jwaqqaf il-websajt tiegħu/tagħha, il-
ġbir tal-firem ma jkunx uniformi mil-lat ta’ protezzjoni tad-dejta.

It-tieni nett, il-proposta tal-Kummissjoni tkun problematika wkoll minħabba li tkun timponi 
piż żejjed mhux biss fuq il-inizjaturi, iżda wkoll fuq l-Istati Membri, minħabba li għandhom 
jivverifikaw il-konformità tas-sistemi ta’ ġbir onlajn mar-regolamenti stabbiliti mill-
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Kummissjoni, u għandhom ukoll joħroġu ċertifikat li jikkonferma l-konformità dwar kull 
websajt.

It-tielet nett, jekk l-inizjattivi taċ-ċittadini kollha jkunu fuq websajt unika l-aċċessibbiltà għal 
dawn l-inizjattivi ssir ħafna aktar faċli, minħabba li ċ-ċittadini interessati jkunu jistgħu jsibu, 
jiffirmaw u jsegwu l-progress tal-inizjattivi kollha malajr u mingħajr diffikultajiet.

Għalhekk, ir-rapporteurs jemmnu li l-Kummissjoni għandha twaqqaf websajt ċentrali, u li 
f’dan il-kompitu għandha tinvolvi lill-awtoritajiet relevanti tal-Istati Membri sabiex jiġi deċiż 
liema dejta jeħtieġu li huma jidentifikaw u, aktar tard, jivverifikaw l-identità tal-firmatarji. Il-
websajt għandha tkun mibnija b'mod li meta firmatarju jkun se jiffirma inizjattiva onlajn, 
huwa jiġi l-ewwel mistoqsi dwar iċ-ċittadinanza tiegħu, u mbagħad jimla biss dawk l-oqsma li 
jkunu mitluba mill-awtoritajiet rilevanti. Ir-raġuni għal din is-soluzzjoni hija li Stati Membri 
differenti għandhom tipi differenti ta’ numri ta' identifikazzjoni u jeħtieġu dejta differenti biex 
jivverifikaw l-identità tal-firmatarji.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawn il-proċeduri u kundizzjonijiet 
għandhom ikunu ċari, sempliċi, faċli biex 
jintużaw u proporzjonati man-natura tal-
inizjattiva taċ-ċittadini.

(3) Dawn il-proċeduri u kundizzjonijiet 
għandhom ikunu ċari, sempliċi, faċli biex 
jintużaw u proporzjonati man-natura tal-
inizjattiva taċ-ċittadini, biex titħeġġeġ il-
parteċipazzjoni miċ-ċittadini u biex l-
Unjoni ssir aktar aċċessibbli.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa importanti li jiġu organizzati 
kampanji ta' informazzjoni li 
jikkonċernaw l-inizjattivi taċ-ċittadini biex 
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jikber l-għarfien taċ-ċittadini u biex 
tingħata informazzjoni preċiża dwar dan 
l-istrument ġdid. Il-Kummissjoni u l-
Parlament Ewropew, permezz tar-
rappreżentanzi u l-uffiċċji rispettivi 
tagħhom fl-Istati Membri, meta jintalbu 
għandhom jipprovdu liċ-ċittadini 
b'informazzjoni u pariri informali dwar l-
inizjattivi taċ-ċittadini, b'mod partikolari 
rigward il-kriterji ta' ammissibbiltà, il-
valuri u l-kompetenzi tal-Unjoni u tat-
Trattati Ewropej. Għandha titħejja gwida 
għall-utenti dwar l-inizjattivi taċ-ċittadini 
b'kull lingwa uffiċjali tal-Unjoni u 
għandha tkun disponibbli onlajn.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati l-aspettattivi foloz u n-nuqqas ta' ftehim dwar in-natura u l-ambitu tal-
Inizjattiva taċ-Ċittadini, il-kampanji ta' informazzjoni jsiru kruċjali. L-emenda għandha l-
għan li ttejjeb l-għarfien taċ-ċittadini u l-informazzjoni preċiża dwar dan l-istrument ġdid.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit in-numru 
minimu ta' Stati Membri li minnu jridu 
jkunu ġejjin iċ-ċittadini. Sabiex jiġi żgurat 
li l-inizjattiva taċ-ċittadini hija 
rappreżentattiva tal-interess tal-Unjoni, dan 
in-numru għandu jkun stabbilit għal terz
tal-Istati Membri.

(5) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit in-numru 
minimu ta' Stati Membri li minnu jridu 
jkunu ġejjin iċ-ċittadini. Sabiex jiġi żgurat 
li l-inizjattiva taċ-ċittadini hija 
rappreżentattiva tal-interess tal-Unjoni, dan 
in-numru għandu jkun stabbilit għal 
wieħed minn kull ħamsa tal-Istati Membri.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa xieraq li wieħed jiffissa età 
minima għall-appoġġ ta’ inizjattiva taċ-
ċittadini. Din għandha tiġi stabbilita bħala 
l-età li fiha ċ-ċittadini huma intitolati biex 
jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew.

(7) Huwa xieraq li wieħed jiffissa età 
minima għall-appoġġ ta’ inizjattiva taċ-
ċittadini. Din għandha tiġi stabilita bħala l-
età ta’ 16-il sena.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9 tat-Trattat UE jgħid li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għandhom jingħataw l-istess 
attenzjoni. Iċ-ċittadinanza attiva, l-inklużjoni soċjali u s-solidarjetà taż-żgħażagħ huma 
kruċjali għall-ġejjieni tal-Ewropa. Barra minn hekk, l-appoġġ għal inizjattiva hija 
kompletament differenti mill-att tal-votazzjoni, għalhekk, ikun xieraq li jkunu involuti wkoll 
iż-żgħażagħ. Barra minn hekk, meta wieħed jorbot l-età minima mal-età nazzjonali tad-dritt 
tal-vot tkun qed tinħoloq inugwaljanza minħabba differenzi fir-rekwiżiti nazzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Hemm bżonn ta’ struttura 
organizzata minima sabiex titwettaq 
b’suċċess inizjattiva taċ-ċittadini. Din 
għandha tieħu l-forma ta' kumitat taċ-
ċittadini, kompost minn persuni fiżiċii 
(organizzaturi) ġejjin minn wieħed minn 
kull ħames Stati Membri, biex 
jinkoraġġixxi l-manifestazzjoni ta' 
kwistjonijiet li jolqtu l-Ewropa kollha u 
biex irawwem il-ħsieb dwar dawn il-
kwistjonijiet. Għall-fini tat-trasparenza u 
tal-komunikazzjoni bla xkiel u effiċjenti, 
il-kumitat taċ-ċittadini għandu jaħtar 
rappreżentanti biex iwettqu funzjoni ta' 
kollegament bejn il-kumitat u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni matul il-
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proċedura kollha.

Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva taċ-ċittadini hija maħsuba biex tagħti l-opportunità liċ-ċittadini jipparteċipaw 
fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Għandha tkun miftuħa biss għal persuni naturali li 
jistabbilixxu kumitat taċ-ċittadini.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Huwa importanti li ż-żgħażagħ jiġu 
involuti u jitħajru jipparteċipaw 
f'inizjattivi taċ-ċittadini 

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta, l-Istati Membri għandhom ir-responsabilità li jivverifikaw il-firem. Biex jiġu 
involvuti ż-żgħażagħ, għandna nimmiraw li niżviluppaw sistema ta' verifika tal-firem fil-livell 
tal-UE biex tiġi żgurata l-età minima komuni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza u t-
trasparenza f'relazzjoni mal-inizjattivi taċ-
ċittadini proposti, għandu jkun obbligatorju 
li tali inizjattivi jiġu reġistrati fuq websajt 
ipprovduta mill-Kummissjoni qabel il-ġbir 
tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġa 
miċ-ċittadini; proposti li jkunu abbużivi 
jew neqsin mis-serjetà m'għandhomx jiġu 
reġistrati u l-Kummissjoni għandha 
tirrifjuta r-reġistrazzjoni ta' proposti li 
b'mod ċar huma kontra l-valuri tal-Unjoni. 

(8) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza u t-
trasparenza f'relazzjoni mal-inizjattivi taċ-
ċittadini proposti, u biex tiġi evitata 
sitwazzjoni fejn il-firem jinġabru għal 
proposta li ma tidħolx fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament, għandu jkun obbligatorju li 
tali inizjattivi jiġu reġistrati fuq websajt 
ipprovduta mill-Kummissjoni qabel il-ġbir 
tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġa 
miċ-ċittadini; proposti li ma jkunux 
inizjattivi taċ-ċittadini f'konformità ma' 



AD\837201MT.doc 9/37 PE448.978v02-00

MT

Il-Kummissjoni għandha tittratta r-
reġistrazzjoni skont il-prinċipji ġenerali ta' 
amministrazzjoni tajba.

dan ir-Regolament m'għandhomx jiġu 
reġistrati u l-Kummissjoni għandha 
tirrifjuta r-reġistrazzjoni ta' proposti li 
b'mod ċar huma kontra l-valuri tal-Unjoni, 
kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Ir-reġistrazzjoni hija 
proċedura amministrattiva bil-għan li 
jintgħażlu dawk l-inizjattivi li jidħlu fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament; għalhekk 
kull ċaħda ta' reġistrazzjoni għandha 
tkun ibbażata biss fuq raġunijiet legali u 
mhux, assolutament, għal raġunijiet ta' 
espedjenza politika. Il-Kummissjoni 
għandha tittratta r-reġistrazzjoni skont il-
prinċipji ġenerali ta' amministrazzjoni 
tajba, u għalhekk għandha tkun obbligata 
tinforma lill-organizzaturi ta' inizjattiva 
bir-raġunijiet għal kwalunkwe ċaħda ta' 
reġistrazzjoni ta' inizjattiva u bir-rimedji 
legali disponibbli għalihom f'dan il-każ. 
Il-Kummissjoni għandha tikkjarifika 
wkoll li r-reġistrazzjoni u l-ġbir tal-għadd 
meħtieġ ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
mhux bilfors se jwasslu lill-Kummissjoni 
biex tadotta proposta għal att legali u li r-
reġistrazzjoni ta' inizjattiva ma 
tikkostitwixxix deċiżjoni formali dwar 
kwistjonijiet ta' kompetenza.

Ġustifikazzjoni

Din tikkonċerna l-abolizzjoni tal-verifika tal-ammissibbiltà: il-Kummissjoni tivverifika biss 
jekk ċerta inizjattiva tkunx inizjattiva taċ-ċittadini skont ir-Regolament. Imbagħad, l-
inizjattiva għandha tiġi reġistrata u l-organizzaturi ma jkunux jistgħu jitwaqqfu mill-ġbir tal-
firem. Iżda sabiex l-inizjattiva ma tintużax biex tipprovoka deċiżjonijiet mill-Kummissjoni 
dwar kwistjonijiet ta' kompetenza, għandu jkun spjegat lill-organizzaturi li r-reġistrazzjoni 
tfisser sempliċement li l-inizjattiva fil-fehma tal-Kummissjoni hija inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropej u mhux deċiżjoni formali dwar kwistjonijiet ta' kompetenza.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-organizzatur tal-inizjattiva taċ-
ċittadini proposta għandu jkun 
responsabbli għall-ġbir tad-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġa miċ-
ċittadini.

(9) Meta proposta tiġi reġistrata bħala 
inizjattiva taċ-ċittadini, dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ miċ-ċittadini jistgħu jiġu 
sottomessi mill-organizzaturi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għall-Premessa 9 issaħħaħ il-pożizzjoni li r-reġistrazzjoni għandha l-għan biss li 
tiddeċiedi jekk l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tkunx ġiet ippreżentata jew le. Jekk ikun 
hekk, l-organizzaturi ma jkollhomx għalfejn jikkonformaw ma' rekwiżiti oħra (l-
ammissibbiltà, eċċ) iżda jkunu ħielsa li jeżerċitaw id-dritt tagħhom skont it-Trattat, jiġifieri li 
jiġbru l-firem favur inizjattiva.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa xieraq li jsir provvediment li d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru 
permezz tal-karti kif ukoll onlajn. s-sistemi 
ta' ġbir onlajn għandu jkollhom 
karatteristiċi ta' sigurtà adegwati biex 
jiżguraw, inter alia, li l-persuna tkun tista' 
tiġi identifikata u li d-dejta tinħażen b'mod 
sigur. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tkun obbligata li tistabbilixxi
speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati għas-
sistemi ta' ġbir onlajn.

(10) Biex it-teknoloġija moderna tintuża 
tajjeb bħala strument ta' demokrazija 
parteċipattiva, ikun xieraq li jsir 
provvediment li d-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ jinġabru onlajn kif ukoll permezz 
tal-karti. Is-sistemi ta' ġbir onlajn għandu 
jkollhom karatteristiki ta' sigurtà adegwati 
biex jiżguraw, inter alia, li l-persuna tkun 
eliġibbli tiffirma u tiffirma darba biss, u li 
d-data tinħażen b'mod sigur. L-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati 
għandhom jinħadmu fil-livell ta' esperti u 
għandhom jiġu adattati regolarment għall-
iżviluppi tekniċi; is-setgħa li jiġu adottati
speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati għas-
sistemi ta' ġbir onlajn għandha għalhekk 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni.

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ 
għandhom jinġabru b’mod li jkun faċli 
għaċ-ċittadini u li jinkorpora s-
salvagwardji meħtieġa għall-protezzjoni 
tad-dejta. Fl-istess ħin, m’għandhomx jiġi 
impost piż eċċessiv fuq l-organizzaturi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa xieraq li l-Istati Membri 
jivverifikaw il-konformità tas-sistemi ta' 
ġbir onlajn mal-kundizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tmexxi websajt ċentrali, il-verifika tal-
konformità mill-Istati Membri m'għadhiex meħtieġa.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġi żgurat li d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini jinġabru f'perjodu ta' żmien 
speċifiku. Sabiex jiġi żgurat li l-inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta tibqa' relevanti, u 
filwaqt li jittieħed kont tal-kumplessità 
sabiex jinġabru dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
madwar l-Unjoni Ewropea, dak il-perjodu 
ta' żmien m'għandux ikun itwal minn 12 

(12) Huwa xieraq li jiġi żgurat li d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini jinġabru f'perjodu ta' żmien 
speċifiku. Sabiex jiġi żgurat li l-inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta tibqa' relevanti, u 
filwaqt li jittieħed kont tal-kumplessità 
sabiex jinġabru dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
madwar l-Unjoni Ewropea, dak il-perjodu 
ta' żmien m'għandux ikun itwal minn 24 



PE448.978v02-00 12/37 AD\837201MT.doc

MT

xahar mid-data tar-reġistrazzjoni tal-
inizjattiva proposta.

xahar mid-data tar-reġistrazzjoni tal-
inizjattiva proposta.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Huwa kruċjali li t-trasparenza 
tinżamm matul il-proċess kollu. 
Għalhekk, kull għajnuna finanzjarja jew 
politika li tingħata għandha tiġi indikata+ 
fil-formola tad-dikjarazzjoni ta' appoġġ 
relatata ma' kull inizjattiva taċ-ċittadini. 
Il-finanzjament min-naħa ta' partiti 
politiċi u gruppi politiċi Ewropej ma 
għandux ikun permess.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà ta' l-
inizjattivi proposti fi stadju biżżejjed bikri. 
L-organizzatur għandu għalhekk jagħmel 
talba għal deċiżjoni wara li jkun ġabar 
300.000 dikjarazzjoni ta' appoġġ għall-
inizjattiva proposta minn firmatarji ġejjin 
għall-anqas minn tliet Stati Membri.

imħassar
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fi żmien perjodu ta' xahrejn wara li 
tirċievi t-talba mill-organizzatur, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-ammissibbiltà tagħha. Inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta għandha titqies 
ammissibbli jekk taqa' taħt il-qafas tas-
setgħat tal-Kummissjoni u tikkonċerna 
materja fejn att legali tal-Unjoni jista' jiġi 
adottat għall-iskop tal-implimentazzjoni 
tat-Trattati.

(14) Fi żmien perjodu ta' xahar wara li 
tirċievi t-talba mill-organizzatur, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-ammissibbiltà tagħha. Inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta għandha titqies 
ammissibbli jekk taqa' taħt il-qafas tas-
setgħat tal-Kummissjoni u tikkonċerna 
materja fejn att legali tal-Unjoni jista' jiġi 
adottat għall-iskop tal-implimentazzjoni 
tat-Trattati. Il-Kummissjoni tista’ 
tikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar 
l-importanza u l-pertinenza tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta qabel ma tibda 
tfassal l-abbozz ta’ test leġiżlattiv ibbażat 
fuqha.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-ammissibbiltà ta’ inizjattiva fi żmien xahar minflok fi 
żmien xahrejn, sabiex ir-ritmu tal-ġbir tal-firem ma jbattix.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa xieraq li jiġi provdut li, fejn 
inizjattiva taċ-ċittadini tkun irċeviet id-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġa mill-
firmatarji u sakemm tkun meqjusa 
ammissibbli, kull Stat Membru għandu 
jkun responsabbli għall-verifika u ċ-
ċertifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ miċ-ċittadini ġejjin minn dak l-
Istat. Filwaqt li jittieħed kont tal-bżonn li 
jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-Istati 
Membri, huma għandhom, f'perjodu ta' tliet 

(15) Fin-nuqqas ta' awtorità elettorali 
kompetenti tal-Unjoni, huwa xieraq li jiġi 
provdut li, fejn inizjattiva taċ-ċittadini tkun 
irċeviet id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
meħtieġa mill-firmatarji, kull Stat Membru 
għandu jkun responsabbli għall-verifika u 
ċ-ċertifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ miċ-ċittadini ġejjin minn dak l-
Istat. Filwaqt li jittieħed kont tal-bżonn li 
jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-Istati 
Membri, huma għandhom, f'perjodu ta' tliet 
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xhur, iwettqu tali verifiki fuq il-bażi ta' 
kontrolli adatti u għandhom joħorġu 
dokument li jiċċertifika n-numru ta' 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ li jinkisbu.

xhur, iwettqu tali verifiki fuq il-bażi ta' 
kontrolli adatti li jistgħu jkunu bbażati fuq 
kampjuni każwali, u għandhom joħorġu 
dokument li jiċċertifika n-numru ta' 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ li jinkisbu.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Huwa ta' importanza kbira li l-
organizzaturi ta' inizjattiva taċ-ċittadini 
jipprovdu dikjarazzjoni ta' kwalunkwe 
mezz finanzjarju li jintuża għall-appoġġ u 
l-promozzjoni tal-inizjattiva, biex tiġi 
żgurata trasparenza sħiħa.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Kummissjoni għandha teżamina 
inizjattiva taċ-ċittadini u tistabbilixxi l-
konklużjonijiet tagħha, u l-azzjoni li 
biħsiebha tieħu b'rispons għaliha, f'perjodu 
ta' erba' xhur.

(17) Il-Kummissjoni għandha teżamina 
inizjattiva taċ-ċittadini u tistabbilixxi l-
konklużjonijiet tagħha, u l-azzjoni li 
biħsiebha tieħu b'rispons għaliha, f'perjodu 
ta' tliet xhur.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' parteċipazzjoni min-naħa taċ-ċittadini, hu 
importanti li jkollok proċedura mgħaġġla. Huwa għalhekk ikkunsidrat li l-Kummissjoni 
Ewropea għandha tkun kapaċi tifformula l-konklużjonijiet tagħha stess dwar l-inizjattiva u l-
azzjonijiet li tkun biħsiebha twettaq fi żmien perjodu ta' tliet xhur.

Emenda 19
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Proposta għal regolament
Premessa 17 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Parlament Ewropew jista' jieħu 
kwalunkwe azzjoni xierqa fi ħdan is-
setgħat tiegħu sabiex jiġi żgurat li 
jinstema' leħen iċ-ċittadini.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta' tali dejta 
tapplika b'mod sħiħ għall-ipproċessar ta' 
dejta personali li jsir fl-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament. F'dan ir-rigward, huwa 
adatt li jiġi ċċarat li l-organizzatur tal-
inizjattiva taċ-ċittadini u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri huma l-
kontrolluri tad-dejta fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 95/46/KE u li jiġi speċifikat il-
perjodu massimu li għalih tista' tinħażen 
id-dejta personali miġbura għall-finijiet tal-
inizjattiva taċ-ċittadini. Fil-kapaċità 
tagħhom bħala kontrolluri tad-dejta, l-
organizzaturi jridu jieħdu l-miżuri kollha 
adatti biex jikkonformaw mal-obbligi 
imposti mid-Direttiva 95/46/KE, b'mod 
partikolari dawk relatati mal-legalità tal-
ipproċessar, is-sigurtà tal-attivitajiet tal-
ipproċessar u l-provvediment tal-
informazzjoni u d-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta biex jaċċessaw id-dejta personali 
tagħhom kif ukoll il-korrezzjoni u t-tħassir 
tad-dejta personali tagħhom.

(18) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta' tali dejta 
tapplika b'mod sħiħ għall-ipproċessar ta' 
dejta personali li jsir fl-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament. F'dan ir-rigward, huwa 
adatt li jiġi ċċarat li f’każ ta’ ġbir permezz 
ta’ karti l-organizzatur tal-inizjattiva taċ-
ċittadini u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri huma l-kontrolluri tad-dejta 
fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 95/46/KE u li 
jiġi speċifikat il-perjodu massimu li għalih 
tista' tinħażen id-dejta personali miġbura 
għall-finijiet tal-inizjattiva taċ-ċittadini. 
F’każ ta’ ġbir onlajn, fil-kapaċità tagħha
bħala kontrollur tad-dejta, il-Kummissjoni 
trid tieħu l-miżuri kollha adatti biex 
tikkonforma mal-obbligi imposti mid-
Direttiva 95/46/KE, b'mod partikolari dawk 
relatati mal-legalità tal-ipproċessar, is-
sigurtà tal-attivitajiet tal-ipproċessar u l-
provvediment tal-informazzjoni u d-
drittijiet tas-suġġetti tad-dejta biex 
jaċċessaw id-dejta personali tagħhom kif 
ukoll il-korrezzjoni u t-tħassir tad-dejta 
personali tagħhom.
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha twaqqaf websajt ċentrali sabiex tiġgarantixxi l-protezzjoni tad-dejta 
personali f’każ ta’ ġbir onlajn. L-inizjattivi kollha għandhom jiġu rreġistrati u għandu jkun 
possibbli li wieħed jiffirma fuq din il-websajt. Inkella jkun qed jiżdied piż żejjed fuq l-
inizjaturi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Inizjattiva taċ-ċittadini" tfisser 
inizjattiva, sottomessa lill-Kummissjoni 
skont ir-Regolament preżenti, li tistieden 
lill-Kummissjoni, fil-qafas tas-setgħat 
tagħha, biex tissottometti kull proposta 
legali adatta dwar materji fejn iċ-ċittadini 
jqisu li att legali tal-Unjoni hu meħtieġ 
għall-fini tal-implimentazzjoni tat-Trattati, 
li rċeviet appoġġ ta' għall-anqas miljun 
firmatarju eliġibbli li ġejjin minn terz tal-
Istati Membri kollha;

1. "Inizjattiva taċ-ċittadini" tfisser 
inizjattiva, sottomessa lill-Kummissjoni 
skont ir-Regolament preżenti, li tistieden 
lill-Kummissjoni, fil-qafas tas-setgħat 
tagħha, biex tissottometti kull proposta 
legali adatta dwar materji fejn iċ-ċittadini 
jqisu li att legali tal-Unjoni hu meħtieġ 
għall-fini tal-implimentazzjoni tat-Trattati, 
li rċeviet appoġġ ta' għall-anqas miljun 
firmatarju eliġibbli li ġejjin minn wieħed 
minn kull ħamsa tal-Istati Membri kollha;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Organizzatur" tfisser persuna naturali
jew legali jew organizzazzjoni
responsabbli għat-tħejjija u sottomissjoni 
ta' inizjattiva taċ-ċittadini lill-
Kummissjoni.

3. "Organizzaturi" tfisser persuni fiżiċi li 
jiffurmaw kumitat taċ-ċittadini
responsabbli għat-tħejjija u sottomissjoni 
ta' inizjattiva taċ-ċittadini lill-
Kummissjoni.

Emenda 23
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-organizzatur huwa persuna 
fiżika, dik il-persuna għandha tkun 
ċittadin tal-Unjoni u tkun tal-età intitolata 
biex tivvota fl-elezzjonijiet Ewropej.

1. L-organizzaturi għandhom jiffurmaw 
kumitat taċ-ċittadini li jkunu ġejjin minn 
tal-anqas wieħed minn kull ħamsa tal-
Istati Membri. L-organizzaturi għandhom 
ikunu ċittadini tal-Unjoni u jkollhom mill-
anqas 16-il sena.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-organizzatur huwa persuna legali 
jew oragnizzazzjoni din għandha tkun 
stabbilita fi Stat Membru. L-
organizzazzjonijiet li m'għandhomx 
personalità legali taħt il-liġi nazzjonali 
applikabbli għandu jkollhom 
rappreżentanti li għandhom il-kapaċità li 
jieħdu obbligi legali f'isimhom u li 
jassumu r-responsabbiltà.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Persuni fiżiċi biss jistgħu jkunu organizzaturi ta' inizjattiva taċ-ċittadini, sabiex jiġu evitati 
abbużi li jista' jkun hemm min-naħa ta' organizzazzjonijiet tan-negozju eżistenti, partiti 
politiċi, eċċ.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex ikunu jistgħu jappoġġaw 
inizjattiva taċ-ċittadini proposta, il-

2. Sabiex ikunu jistgħu jappoġġaw 
inizjattiva taċ-ċittadini proposta, il-
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firmatarji għandhom ikunu ċittadini tal-
Unjoni u tal-età intitolati biex jivvotaw fl-
elezzjonijiet Ewropej.

firmatarji għandhom ikunu ċittadini tal-
Unjoni u jkollhom tal-anqas 16-il sena.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9 tat-Trattat UE jgħid li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għandhom jingħataw l-istess 
attenzjoni. Iċ-ċittadinanza attiva, l-inklużjoni soċjali u s-solidarjetà taż-żgħażagħ huma 
kruċjali għall-ġejjieni tal-Ewropa. Barra minn hekk, l-appoġġ għal inizjattiva hija 
kompletament differenti mill-att tal-votazzjoni, għalhekk, ikun xieraq li jkunu involuti wkoll 
iż-żgħażagħ. Barra minn hekk, meta wieħed jorbot l-età minima mal-età nazzjonali tad-dritt 
tal-vot tkun qed tinħoloq inugwaljanza minħabba differenzi fir-rekwiżiti nazzjonali.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini 
proposta

Reġistrazzjoni u ammissibbiltà tal-
inizjattiva taċ-ċittadini proposta

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ħlief f'dawk il-każijiet previsiti fil-
paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni għandha 
tirreġistra mingħajr dewmien l-inizjattiva 
proposta taħt reġistru uniku u tibgħat 
konferma lill-organizzatur.

2. Il-Kummissjoni, fi żmien xahar mit-
talba għal reġistrazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, għandha tieħu deċiżjoni dwar 
l-ammissibbiltà tagħha. L-inizjattiva taċ-
ċittadini proposta għandha titqies 
ammissibbli u għalhekk tiġi reġistrata 
jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
– ma tkunx tista' titqies b'mod raġonevoli 
bħala mhux xierqa għax tkun abużiva jew 
nieqsa mis-serjetà;
– ma tmurx kontra l-valuri tal-Unjoni;
– tikkonċerna materja fejn att legali tal-
Unjoni jista' jiġi adottat għall-fini tal-
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implimentazzjoni tat-Trattati; u wkoll
– tidħol fil-qafas tas-setgħat tal-
Kummissjoni biex tagħmel proposta.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-inizjattivi taċ-ċittadini proposta li 
raġonevolment jistgħu jitqiesu mhux 
adatti minħabba li huma abbużivi jew 
mhux serji ma jiġux reġistrati.

imħassar

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tirrifjuta r-
reġistrazzjoni ta' inizjattivi taċ-ċittadini 
proposti li huma manifestament kontra l-
valuri tal-Unjoni.

4. Il-Kummissjoni għandha tirrifjuta r-
reġistrazzjoni ta' inizjattivi taċ-ċittadini 
proposti li jkunu manifestament kontra l-
valuri tal-Unjoni, kif hemm stipulat fl-
Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Ir-raġunijiet tal-Kummissjoni 
għaċ-ċaħda tar-reġistrazzjoni ta’ 
inizjattiva għandhom ikunu fondati tajjeb 
u għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt li 
hi għandha twaqqaf għal dan l-iskop.

Ġustifikazzjoni

M'hemmx d-dubju li t-trasparenza għandha teduka u tevita l-multiplikazzjoni ta' inizjattivi 
inammissibbli jew assurdi.

Emenda 30
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Inizjattiva taċ-ċittadini proposta li ġiet 
reġistrata għandha ssir pubblika fir-
reġistru.

5. Id-deċiżjoni dwar l-ammissibilità 
għandha tkun notifikata lill-organizzaturi 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta u ssir 
pubblika fir-reġistru fuq il-websajt 
ipprovduta mill-Kummissjoni.
Għandha tinkludi wkoll indikazzjoni dwar 
liema att legali jew miżuri li l-
Kummissjoni tqis li huwa xieraq li tieħu 
jekk jinġabru miljun dikjarazzjoni ta' 
appoġġ favur dik l-inizjattiva taċ-ċittadini. 
Il-Kummissjoni dejjem tista' timmodifika 
dik l-indikazzjoni fil-mument li taddotta d-
deċiżjoni tagħha dwar jekk tkomplix 
miexja jew le b'inizjattiva taċ-ċittadini.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
organizzatur bir-raġunijiet għaliex 
reġistrazzjoni ta' inizjattiva taċ-ċittadini 
proposta tkun ġiet miċħuda.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organizzatur għandu jkun responsabbli 
għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
meħtieġa mill-firmatarji għal inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta li tkun ġiet reġistrata 

1. L-organizzatur għandu jkun responsabbli 
għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
meħtieġa mill-firmatarji għal inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta li tkun ġiet reġistrata 
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skont l-Artikolu 4. u ddikjarata ammissibbli skont l-Artikolu 
4.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-organizzatur għandu wkoll 
jissottometti lill-awtoritajiet kompetenti 
dikjarazzjoni ta' kull għajnuna 
finanzjarja li jista' jkun irċieva jew gawda 
minnha minn xi grupp ta' interess jew ir-
rappreżentanti ta' gruppi ta' interess, 
matul iż-żmien kollu tal-ġbir tad-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, sabiex tiġi 
żgurata trasparenza sħiħa matul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tal-inizjattiva taċ-ċittadini.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ kollha 
għandhom jinġabru wara d-data tar-
reġistrazzjoni tal-inizjattiva proposta u 
f'perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

4. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ kollha 
għandhom jinġabru wara d-data tar-
reġistrazzjoni tal-inizjattiva proposta u 
f'perjodu li ma jaqbiżx l-24 xahar.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
jinġabru elettronikament, id-dejta li 

1. Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
jinġabru elettronikament, id-dejta li 
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tinkiseb onlajn permezz tas-sistema ta' ġbir 
onlajn għandha tinħażen fit-territorju ta' 
Stat Membru. Il-mudell għall-formoli tad-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jista' jiġi adattat 
għall-fini tal-ġbir onlajn.

tinkiseb onlajn permezz tas-sistema ta' ġbir 
onlajn għandha tinħażen ċentralment mill-
Kummissjoni jew mill-Parlament 
Ewropew. Il-mudell għall-formoli tad-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jista' jiġi adattat 
għall-fini tal-ġbir onlajn.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha twaqqaf websajt ċentrali sabiex tiġgarantixxi l-protezzjoni tad-dejta 
personali. L-inizjattivi kollha għandhom jiġu rreġistrati u għandu jkun possibbli li wieħed 
jiffirma fuq din il-websajt. Inkella jkun qed jiżdied piż żejjed fuq l-inizjaturi.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Data mressqa mill-firmatarji permezz 
tas-sistema ta' ġbir onlajn għandha tiġi 
vverifikata, maħżuna u meqruda skont ir-
regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
data u d-dritt għall-privatezza.

Ġustifikazzjoni

Il-firmatarji jkunu qegħdin jipprovdu data personali li għandha tkun imħarsa minn kull xorta 
ta' użu ħażin possibbli.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn is-sistema ta' ġbir onlajn 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 
4, l-awtorità kompetenti relevanti 
għandha toħroġ ċertifikat fi żmien xahar 
skont il-mudell stabbilit fl-Anness IV. 
Sakemm jasal iż-żmien li jiġu adottati l-

imħassar
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ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-
paragrafu 5, l-awtorità kompetenti 
għandha tapplika l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali adatti għall-
evalwazzjoni tal-konformità tas-sistemi ta' 
ġbir onlajn mal-paragrafu 4.
L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
ċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tmexxi websajt ċentrali, il-verifika tal-
konformità mill-Istati Membri m'għadhiex meħtieġa.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a. ikunu biss persuni naturali li 
jissottomettu formola ta' dikjarazzjoni ta' 
appoġġ onlajn;

a. ikunu biss persuni fiżiċi eliġibbli biex 
jiffirmaw li jissottomettu formola ta' 
dikjarazzjoni ta' appoġġ onlajn;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba. il-fatt li kull persuna tissottometti 
dikjarazzjoni waħda biss ikun jista' jiġi 
vverifikat;

Emenda 40
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 4, 
skont il-proċedura regolatorja stabbilita fl-
Artikolu 19(2).

5. Fi żmien it-12-il xahar mid-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni, flimkien 
mal-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni 
tad-Data, biex tkun tista' tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi għall-
implimentazzjoni tal-paragrafu 4, skont il-
proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 
19(2). Dik l-evalwazzjoni għandha 
tintbagħat lill-Parlament Ewropew, 
flimkien mal-proposti.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-firmatarji tal-inizjattiva taċ-ċittadini 
għandhom ikunu ġejjin mill-anqas minn 
terz tal-Istati Membri.

1. Il-firmatarji tal-inizjattiva taċ-ċittadini 
għandhom ikunu ġejjin mill-anqas minn 
wieħed minn kull ħamsa tal-Istati Membri.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'terz tal-Istati Membri, il-firmatarji 
għandhom jikkonsistu f'għall-anqas in-
numru minimu ta' ċittadini stabbilit fl-
Anness I.

2. F'wieħed minn kull ħamsa tal-Istati 
Membri, il-firmatarji għandhom 
jikkonsistu f'għall-anqas in-numru minimu 
ta' ċittadini stabbilit fl-Anness I.

Emenda 43



AD\837201MT.doc 25/37 PE448.978v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-firmatarji għandhom jitqiesu bħala li 
ġejjin mill-Istat Membru li ħareġ id-
dokument ta' identifikazzjoni indikat fid-
dikjarazzjoni ta' appoġġ tagħhom.

3. Il-firmatarji għandhom jitqiesu bħala li 
ġejjin mill-Istat Membru fejn ikollhom ir-
residenza permanenti tagħhom.

Firmatarju li ma jkunx ċittadin tal-Istat 
Membru fejn hu jirrisjedi b'mod 
permanenti jista’ jagħżel li jitqies bħala li 
ġej jew mill-Istat Membru fejn hu 
jirrisjedi b'mod permanenti jew mill-Istat 
Membru li tiegħu hu jkun ċittadin.
Firmatarju li jkun residenti b'mod 
permanenti f'pajjiż terz għandu jitqies 
bħala li jkun ġej mill-Istat Membru li 
tiegħu hu jkun ċittadin.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà ta' 

inizjattiva taċ-ċittadini proposta
1. Wara li jkun ġabar 300 000 
dikjarazzjoni ta' appoġġ skont l-Artikoli 5 
mill-firmatarji li jkunu ġejjin għall-anqas 
minn tliet Stati Membri, l-organizzatur 
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
talba għal deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà 
ta' inizjattiva taċ-ċittadini proposta. Għal 
dan il-għan, l-organizzatur għandu juża l-
formola stabbilita fl-Anness V.
2. Il-Kummissjoni, fi żmien xahrejn minn 
mindu tirċievi t-talba msemmija fil-
paragrafu 1, għandha tieħu deċiżjoni 
dwar l-ammissibbiltà tagħha. L-inizjattiva 
taċ-ċittadini proposta għandha titqies 
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ammissibbli jekk tissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
a. tikkonċerna materja fejn att legali tal-
Unjoni jista' jiġi adottat għall-fini tal-
implimentazzjoni tat-Trattat; u wkoll
b. jekk taqa' taħt il-qafas tas-setgħat tal-
Kummissjoni biex tagħmel proposta.
3. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun notifikata lill-organizzatur 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta u 
għandha tiġi pubblikata.

Ġustifikazzjoni

Hemm l-intenzjoni li r-reġistrazzjoni u l-ammissibbiltà jitnaqqsu għal pass wieħed. Għalhekk, 
l-Artikolu 8 mhuwiex meħtieġ billi l-Artikolu 4 qiegħed jindirizza r-reġistrazzjoni u l-
ammissibbiltà.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jkun ġabar id-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ meħtieġa mill-firmatarji skont l-
Artikoli 5 u 7, u sakemm il-Kummissjoni 
tkun iddeċidiet li inizjattiva taċ-ċittadini 
proposta hija ammissibbli skont l-Artikolu 
8, l-organizzatur għandu jissottometti d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, permezz tal-
karti jew f'forma elettronika, lill-
awtoritajiet kompetenti relevanti previsti 
fl-Artikolu 14 għall-verifika u ċ-
ċertifikazzjoni. Għal dan il-għan, l-
organizzatur għandu juża l-formola 
stabbilita fl-Anness VI.

1. Wara li jkun ġabar id-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ meħtieġa mill-firmatarji skont l-
Artikoli 5 u 7, u sakemm il-Kummissjoni 
tkun iddeċidiet li inizjattiva taċ-ċittadini 
proposta hija ammissibbli skont l-Artikolu 
4, l-organizzatur għandu jissottometti d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, permezz tal-
karti jew f'forma elettronika, lill-
awtoritajiet kompetenti relevanti previsti 
fl-Artikolu 14 għall-verifika u ċ-
ċertifikazzjoni. Għal dan il-għan, l-
organizzatur għandu juża l-formola 
stabbilita fl-Anness VI.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2



AD\837201MT.doc 27/37 PE448.978v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzatur għandu jissottometti d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-Istat 
Membru li ħareġ id-dokument tal-
identifikazzjoni indikat fihom.

L-organizzatur għandu jissottometti d-
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-Istat 
Membru fejn il-firmatarji jkollhom ir-
residenza permanenti tagħhom.

Firmatarju li ma jkunx ċittadin tal-Istat 
Membru fejn hu jirrisjedi b'mod 
permanenti jista’ jagħżel li jitqies bħala li 
ġej jew mill-Istat Membru fejn hu 
jirrisjedi b'mod permanenti jew mill-Istat 
Membru li tiegħu hu jkun ċittadin.
Meta l-firmatarji jkollhom ir-residenza 
permanenti f'pajjiż terz, l-organizzatur 
għandu jissottometti dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ lill-Istat Membru li tagħhom 
huma ċittadini.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'perjodu li ma jaqbiżx it-tliet xhur, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
provduti fuq il-bażi ta' verifiki adatti, u 
jistgħu jipprovdu lill-organizzatur ċertifikat 
skont il-mudell stabbilit fl-Anness VII, li 
jiċċertifika numru ta' dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ validi għal dak l-Istat Membru.

2. F'perjodu li ma jaqbiżx it-tliet xhur, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
provduti fuq il-bażi ta’ kampjuni ta' 
verifiki, u jistgħu jipprovdu lill-
organizzatur ċertifikat skont il-mudell 
stabbilit fl-Anness VII, li jiċċertifika 
numru ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ validi 
għal dak l-Istat Membru. Il-perċentwali ta' 
firem invalidi fil-kampjun jitnaqqas mill-
għadd totali ta' dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ. Ċertifikat jinħareġ biss jekk l-
għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ li 
jifdal jaqbeż il-miljun.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan l-artikolu hu li jħaffef il-verifika. Jekk, pereżempju, inizjattiva taċ-ċittadini 
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tiġbor 1.5 miljun firmatarju, l-awtorità ta' verifika tista' tivverifika każwalment 5000 kampjun 
li jittieħdu mill-għadd totali. Jekk jirriżulta minn dawk il-5000 li 500 (jew 10%) jkunu foloz, 
ma jkunux kompleti jew ma jistgħux jiġu vverifikati, imbagħad dan jista' jiġi estrapolat fuq il-
ġabra totali ta' firem, u wieħed jassumi li 10% minn dawk il-1.5 miljun firmatarju jkunu foloz. 
Barra minn hekk, sistema ta' korrezzjoni permezz tal-verifika ta' kampjuni twaqqa' l-argument 
tal-Kummissjoni li jeħtieġ in-numru tal-identità għal verifika bir-reqqa tal-validità tal-
firmatarji.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a. tippubblika l-inizjattiva taċ-ċittadini 
mingħajr dewmien fuq il-websajt tagħha;

a. tippubblika l-inizjattiva taċ-ċittadini 
mingħajr dewmien fuq il-websajt tagħha 
bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni 
Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom ikunu kapaċi jifhmu l-kontenut tal-inizjattiva taċ-
ċittadini proposta sabiex jappoġġawha, wara li tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni 
Ewropea. Dan jista' jsir biss jekk l-inizjattivi jinqalbu fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni 
Ewropea, meta jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Kummissjoni Ewropea. 

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b. teżamina l-inizjattiva taċ-ċittadini u, fi 
żmien 4 xhur, tistabbilixxi 
f'komunikazzjoni l-konklużjonijiet tagħha 
dwar l-inizjattiva, l-azzjoni li bi ħsiebha 
tieħu, jekk se tieħu, u r-raġunijiet għala bi 
ħsiebha tagħmel dan.

b. teżamina l-inizjattiva taċ-ċittadini u, fi 
żmien 3 xhur, tistabbilixxi 
f'komunikazzjoni l-konklużjonijiet tagħha 
dwar l-inizjattiva, kif ukoll il-proposta 
xierqa dwar il-kwistjoni fejn iċ-ċittadini 
jkunu indikaw li jkun jinħtieġ att legali. 
Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tieħu xi 
azzjoni alternattiva, jew li ma tiħux 
azzjoni, għandha tiddikjara r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tagħha f'komunikazzjoni.



AD\837201MT.doc 29/37 PE448.978v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-Kummissjoni jkollha sens ta' dmir akbar biex tagħti segwitu għall-inizjattivi taċ-
ċittadini. Biex jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' parteċipazzjoni min-naħa taċ-ċittadini, 
hu importanti li jkollok proċedura mgħaġġla. Huwa għalhekk ikkunsidrat li l-Kummissjoni 
Ewropea għandha tkun kapaċi tifformula l-konklużjonijiet tagħha stess dwar l-inizjattiva u l-
azzjonijiet li tkun biħsiebha twettaq fi żmien perjodu ta' tliet xhur.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-komunikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b) għandha tiġi notifikata lill-
organizzatur tal-inizjattiva taċ-ċittadini kif 
ukoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
u għandha tiġi pubblikata.

2. Il-lista ta' inizjattivi taċ-ċittadini 
ppreżentati, kif ukoll il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1(b) għandha tiġi 
notifikata lill-organizzatur tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini kif ukoll lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u għandha tiġi 
pubblikata.

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-Kummissjoni jkollha sens ta' dmir akbar biex tagħti segwitu għall-inizjattivi taċ-
ċittadini.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi 
rapport annwali pubbliku lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-inizjattivi taċ-
ċittadini, li fih tindika inter alia l-għadd 
ta' inizjattivi ppreżentati, l-ammissibbiltà 
tagħhom u s-segwitu mogħti mill-
Kummissjoni lil kull inizjattiva.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex il-Kummissjoni jkollha sens ta' dmir akbar biex tagħti segwitu għall-inizjattivi taċ-
ċittadini.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fir-rigward ta' inizjattivi taċ-ċittadini 
li għalihom ikunu nġabru miljun 
dikjarazzjoni ta' appoġġ, il-Parlament 
Ewropew jista' f'kull ħin jistieden lill-
Kummissjoni tispjega l-azzjonijiet li tkun 
biħsiebha tieħu jew, skont il-każ, id-
deċiżjoni tagħha li ma tieħu ebda azzjoni, 
u r-raġunijiet għal dan. Fl-eżerċizzju tas-
setgħat tiegħu, il-Parlament Ewropew 
jista' f'kull ħin ilaqqa' seduti ta' smigħ 
tal-organizzaturi jew jadotta riżoluzzjoni. 
L-organizzaturi jistgħu jippreżentaw ukoll 
petizzjoni lill-Parlament Ewropew dwar 
is-suġġett, jekk ikunu ssodisfati l-kriterji 
għal dan.

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwieġeb għall-aspettattiva taċ-ċittadini u tiġi evitata l-frustrazzjoni, huwa importanti li 
l-Parlament Ewropew joffri għażliet oħra u jagħmel dibattitu biex tiġi ċċarata d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b. nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet għas-sistemi ta' ġbir 
onlajn;

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Aħna nappoġġjaw l-idea ta’ websajt ċentrali unika li titħaddem mill-Kummissjoni minflok 
għadd ta’ websajts imwaqqfa minn kull inizjatur; b’dan il-mod ir-regolamenti tal-protezzjoni 
tad-dejta jkunu dejjem sodisfati.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikoli 16, 17 u 18, l-
emendi tal-Annessi f'dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikoli 16, 17 u 18, 
emendi għall-Annessi kollha għal dan ir-
Regolament minbarra l-Annessi II u III.

Ġustifikazzjoni

F'dawn iż-żewġ annessi hemm dispożizzjonijiet li jeħtieġ jiġu eżaminati mill-Parlament. 
Dawn iż-żewġ annessi għalhekk għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-atti delegati u l-
komitoloġija. 

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti delegati jistgħu jiġu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħlu fis-seħħ qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
jressqux oġġezzjonijiet.

L-atti delegati għandhom jiġu ppubblikati 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħlu fis-seħħ qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
jressqux oġġezzjonijiet.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinforma bihom 
lill-Istati Membri l-oħra.

Il-Kummissjoni għandha tinforma bihom
lill-Istati Membri l-oħra u lill-Parlament 
Ewropew.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-bażi legali tat-Trattati li tippermettl 
lill-Kummissjoni li taġixxi;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx realistiku li wieħed jistenna li ċ-ċittadini li jniedu inizjattiva jkunu jafu l-bażi legali 
tat-Trattati li jippermetti lill-Kummissjoni taġixxi. Bil-maqlub, hu xogħol il-Kummissjoni li 
teżamina inizjattiva u l-kompatibilità tagħha mat-Trattati u mbagħad li tgħarraf lill-
organizzaturi rigward l-ammissibbiltà tagħha, u tagħtihom raġunijiet preċiżi għad-deċiżjoni 
tagħha u tippubblikahom.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-isem, indirizz u e-mail kompluti tal-
organizzatur jew, fil-każ ta' entità jew 
organizzazzjoni legali, tar-rappreżentant 
legali tagħha;

5. L-isem, indirizz u e-mail kompluti tal-
organizzatur;

Emenda60

Proposta għal regolament
Anness III – Kaxxa 2 – punt 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għajnuna finanzjarja u politika li 
jkunu ngħataw rigward l-inizjattiva taċ-
ċittadini proposta*;

Emenda 61Proposta għal Regolament
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Anness III – Kaxxa 3

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IV
Ċertifikat li jikkonferma l-konformità ta' 
sistema ta' ġbir onlajn mar-Regolament 

xxxx/xxxx
[….] (isem tal-awtorità kompetenti) ta' 
[….](isem l-Istat Membru), hawnhekk 
tiċċertifika li s-sistema ta' ġbir onlajn 
[….] (indirizz tal-websajt) użata għall-ġbir 

imħassar

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kaxxa 3: (timtela mill-firmatarju) Kaxxa 3: (timtela mill-firmatarju)

1. Isem il-firmatarju: 1. Isem il-firmatarju:
Isem*:…Kunjom*: Isem*:…Kunjom*:
2. Indirizz:
Triq:
Kodiċi postali: Belt*:
Il-pajjiż":

2. Indirizz:
Triq:
Kodiċi postali: Belt*:
Il-pajjiż":

3. Indirizz elettroniku: 3. Indirizz elettroniku:
4. Data u post tat-twelid*: 4. Data u post tat-twelid*:
Data tat-twelid: Lokalità u pajjiż: Data tat-twelid: Lokalità u pajjiż:
5. Ċittadinanza*: 5. Ċittadinanza*:
6. Numru personali ta’ identifikazzjoni*:
Tip ta' numru ta' 
identifikazzjoni/dokument tal-identità*:
Karta tal-identità nazzjonali: Passaport: 
Sigurtà Soċjali:
Stat Membri, fejn inħareġ in-numru ta' 
identifikazzjoni/identità tad-dokument*:
7. Jien hawnhekk niċċertifika li l-
informazzjoni provduta f'din il-formola 
hija korretta u li jien appoġġjajt din l-
inizjattiva taċ-ċittadini darba biss*.

6. Jien hawnhekk niċċertifika li l-
informazzjoni provduta f'din il-formola 
hija korretta u li jien appoġġjajt din l-
inizjattiva taċ-ċittadini darba biss*.

Data u firma tal-firmatarju* ♦: ……….. Data u firma tal-firmatarju* ♦: ………..
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elettroniku tad-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ għall-inizjattiva taċ-ċittadini li 
għandha n-numru ta' reġistrazzjoni [….] 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
relevanti tar-Regolament xxxx/xxxx.
Data, firma u timbru uffiċjali tal-awtorità 
kompetenti:

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li kull inizjatur għandu jwaqqaf il-websajt tiegħu tkun ta’ piż 
żejjed mhux biss fuq il-inizjaturi, iżda wkoll fuq l-Istati Membri, minħabba li għandhom 
jivverifikaw il-konformità tas-sistemi ta’ ġbir onlajn mar-regolamenti stabbiliti mill-
Kummissjoni, u għandhom ukoll joħroġu ċertifikat li jikkonferma l-konformità dwar kull 
websajt. Biex jiġi evitat dan il-piż aħna nemmnu li l-Kummissjoni għandha tniedi websajt 
ċentrali biex taħżen dawn l-inizjattivi kollha.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Formola għas-sottomissjoni ta' 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri

Formola għas-sottomissjoni ta' 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri

1. L-isem, indirizz u e-mail kompluti tal-
organizzatur jew, fil-każ ta' entità jew 
organizzazzjoni legali, tar-rappreżentant 
legali tagħha*:

1. L-isem, indirizz u e-mail kompluti tal-
organizzatur*;

2. Titolu tal-inizjattiva taċ-ċittadini*:
3. Numru tar-reġistrazzjoni tal-
Kummissjoni*:
4. Data tar-reġistrazzjoni*:
5. Data tat-talba għal deċiżjoni dwar l-
ammissibbiltà*:
6. Numru ta' firmatarji ġejjin minn [isem 
tal-Istat Membru]*:

2. Titolu tal-inizjattiva taċ-ċittadini*:
3. Numru tar-reġistrazzjoni tal-
Kummissjoni*:
4. Data tar-reġistrazzjoni*:
5. Data tat-talba għal deċiżjoni dwar l-
ammissibbiltà*:
6. Numru ta' firmatarji ġejjin minn [isem 
tal-Istat Membru]*:

7. Annessi*:
(Inkludi d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
kollha mill-firmatarji li jkunu speċifikaw 
numru ta' identifikazzjoni personali 
maħruġ mill-istess Stat Membru. Jekk 
applikabbli, inkludi ċ-ċertifikat(i) 
relevanti li jiċċertifika(w) li l-konformità 

7. Annessi*:
(Inkludi d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
kollha mill-firmatarji)
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tas-sistema ta' ġbir onlajn mar-
Regolament xxxx/xxxx)
8. Data u firma tal-organizzatur*: 8. Data u firma tal-organizzatur*:
*: obbligatorji *: obbligatorji

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati Membri ma jagħtux karti tal-identità liċ-ċittadini tagħhom. Għaldaqstant, l-użu 
taċ-ċittadinanza jkun aktar xieraq. Barra minn hekk, peress li l-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u tmexxi websajt ċentrali, il-verifika tal-konformità mill-Istati Membri 
m'għadhiex meħtieġa.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-isem, indirizz u e-mail kompluti tal-
organizzatur jew, fil-każ ta' entità jew 
organizzazzjoni legali, tar-rappreżentant 
legali tagħha:

6. L-isem, indirizz u e-mail kompluti tal-
organizzatur.
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