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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2013: iċ-Ċittadini tal-UE: id-drittijiet 
tiegħek, il-ġejjieni tiegħek

(2013/2186(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 bl-isem 
‘Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2013: id-drittijiet tiegħek, il-ġejjieni tiegħek’ 
COM(2013)0269,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Marzu 2012 dwar ir-Rapport dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE 2010: Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE1

– wara li kkunsidra ż-żewġ seduti ta’ smigħ organizzati mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-
2013, jiġifieri ‘L-isfruttar taċ-ċittadinanza tal-UE’ tad-19 ta’ Frar 2013 u ‘L-impatt tal-
kriżi fuq iċ-ċittadini tal-Ewropa u r-rinfurzar tal-involviment demokratiku fil-governanza 
tal-Unjoni’ tal-24 ta’ Settembru 2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet,

– wara li kkunsidra d-dritt għall-petizzjoni inkluż fl-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Tieni Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-
isem ‘Nondiskriminazzjoni u ċ-ċittadinanza tal-Unjoni’ u t-Titolu V tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 10 u 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-opinjoni tal-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2013),

A. billi t-Trattat ta’ Lisbona tejjeb il-kunċett taċ-ċittadinanza tal-UE u d-drittijiet li joħorġu 
minnha;

B. billi d-dritt għall-petizzjoni fil-Parlament Ewropew huwa wieħed mill-pilastri taċ-
ċittadinanza Ewropea, li toħloq relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej u 
tagħmel lill-UE kunċett sinifikanti għaċ-ċittadini;

C. billi l-Istati Membri kollha impenjaw ruħhom li jirrispettaw ir-regoli tal-UE li dwarhom 
hemm qbil komuni dwar il-moviment liberu, in-nondiskriminazzjoni u l-valuri komuni tal-
Unjoni Ewropea, prinċipalment ir-rispett għad-drittijiet fundamentali, li jinkludu d-

                                               
1 ĠU C 257 E, 6.9.2013, p. 74.
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drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi; 

D. billi l-kwistjoni tal-akkwist u tat-telf taċ-ċittadinanza nazzjonali tqajmet f’petizzjonijiet, 
speċjalment mill-perspettiva tal-effetti tagħha fuq iċ-ċittadinanza Ewropea; billi ħafna 
petizzjonanti esprimew ix-xewqa tagħhom li jaraw liġijiet aktar koordinati dwar iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa;

E. billi daħlu numru ta’ lmenti fir-rigward tal-eżerċizzju tad-dritt għall-vot fl-elezzjonijiet 
Ewropej u muniċipali, kif ukoll fir-rigward tat-tneħħija tad-dritt għall-vot fl-elezzjonijiet 
nazzjonali wara perjodu jgħixu barra l-pajjiż;

F. billi l-fiduċja tal-pubbliku fl-Unjoni Ewropea waqgħet għal livelli storikament baxxi; billi 
l-elezzjonijiet tal-2014 se jkunu l-ewwel elezzjonijiet li se jinżammu wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona, li jwessa’ b’mod sinifikanti l-poteri tal-Parlament Ewropew; billi l-
elezzjonijiet Ewropej għandhom jimmiraw biex isaħħu l-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema 
politika u joħolqu sfera pubblika Ewropea;

G. billi ċ-ċittadini huma direttament rappreżentati fil-livell tal-Unjoni fil-Parlament Ewropew 
u għandhom dritt demokratiku li joħorġu għall-elezzjonijiet Ewropej u li jivvutaw fl-
elezzjonijiet Ewropej, anke meta jkunu joqogħdu fi Stat Membru ieħor li mhux dak 
tagħhom;

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2013)603) li tħabbar azzjonijiet ġodda 
f’sitt oqsma bl-għan li jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini;

2. Jenfasizza li jinħtieġ li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar l-
eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom tat-Trattat u għalhekk għandhom ikunu provduti bl-
informazzjoni kollha neċessarja, li tiffoka mhux biss fuq drittijiet astratti, iżda wkoll fuq 
informazzjoni prattika dwar kwistjonijiet ekonomiċi, amministrattivi, legali u kulturali; 
jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali biex jippromwovu fehim aħjar taċ-
ċittadinanza tal-UE u jispjegaw il-benefiċċji prattiċi tagħha għall-individwi;

3. Jirrikonoxxi r-rwol vitali li għandhom l-Istati Membri fl-implimentar korrett tal-
leġiżlazzjoni Ewropea; jemmen li l-kooperazzjoni mtejba mal-awtoritajiet lokali u 
nazzjonali tista’ tkun mezz effiċjenti ta’ kif jissolvew il-problemi b’mod informali;

4. Jistenna li l-portal il-ġdid tal-internet għall-petizzjonijiet, li se jkun disponibbli fil-bidu 
tal-2014, se jbiddel il-proċess ta’ petizzjonar fi strument li jappella u faċli għall-utent; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet l-oħra biex jirrikonoxxu b’mod xieraq il-
proċess ta’ petizzjonar fuq il-websajts tagħhom; 

5. Jilqa’ l-fatt li, sa Novembru 2013, tliet inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej (ECIs) differenti 
ħafna minn xulxin kienu laħqu l-livell limitu meħtieġ; jistenna b’ħerqa biex jorganizza 
seduti ta’ smigħ mal-organizzaturi tal-ECIs li kienu suċċess; 

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmonitorja regolarment il-mod kif jiġu proċessati l-
formalitajiet amministrattivi relatati mad-dħul u r-residenza fl-Istati Membri;
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7. Jirrikonoxxi li, skont il-każistika stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea1, il-
kundizzjonijiet biex wieħed jikseb jew jitlef ċittadinanza tal-Istati Membri huma regolati 
esklussivament skont il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri individwali; jitlob, madankollu, 
għal koordinazzjoni aktar mill-qrib u skambju iżjed strutturat tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-liġijiet taċ-ċittadinanza tagħhom;

8. Jappella lil dawk l-Istati Membri li jneħħu d-dritt tal-vot liċ-ċittadini tagħhom stess li 
jagħżlu li jgħixu fi Stat Membru ieħor għal perjodu estiż biex itemmu din il-prattika u 
jirrevedu l-leġiżlazzjoni tagħhom b’tali mod li jipprovdu drittijiet sħaħ taċ-ċittadinanza; 
jirrikmanda li l-Istati Membri jieħdu l-passi kollha biex jassistu b’mod effettiv liċ-
ċittadini li jixtiequ jivvutaw jew joħorġu bħala kandidati fi stati oħra li mhux tagħhom;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex jorganizzaw kampanji pubbliċi trasparenti u jindirizzaw 
b’mod effettiv il-problema ta’ rati ta’ parteċipazzjoni tal-votanti li qed jonqsu; jistieden 
lill-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni, lill-korpi, lill-uffiċċji u lill-aġenziji biex itejbu aktar 
it-trasparenza u jiffaċilitaw l-aċċess għad-dokumenti u jagħmluh aktar faċli għall-utent, 
għaliex dan jagħmilha possibbli għaċ-ċittadini li jipparteċipaw iżjed mill-qrib fil-proċess 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

10. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-petizzjonijiet li jiżvelaw il-qagħda delikata ta’ ċertu 
residenti li, minħabba l-istatus tagħhom, ma jistgħux jibbenifikaw b’mod sħiħ mid-
drittijiet tagħhom għall-moviment liberu jew mid-drittijiet sħaħ għall-vot fl-elezzjonijiet 
lokali; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri kkonċernati biex 
jiffaċilitaw ir-regolarizzazzjoni tal-istatus ta’ każijiet bħal dawn; 

11. Jiġbed l-attenzjoni għall-ilmenti ta’ xi petizzjonanti, l-aktar ċittadini tal-UE li qed jgħixu 
barra minn pajjiżhom, li rrapportaw li ltaqgħu ma’ problemi fir-rigward tal-akkwist, it-
trasferiment u s-sjieda ta’ proprjetà immobbli f’diversi pajjiżi; 

12. Jirrikonoxxi l-problemi li qed jiffaċċjaw persuni b’diżabbiltà li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għall-moviment liberu u jitlob għall-introduzzjoni tal-karta tal-identità, li tkun 
valida madwar l-Ewropa kollha, għall-persuni b’diżabbiltà;

13. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw miżuri ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni 
biex jindirizzaw b’mod effiċjenti l-kwistjonijiet dwar it-taxxa doppja fuq ir-reġistrazzjoni 
tal-karozzi, taxxi diskriminatorji u taxxa doppja f’kuntest transkonfinali; iqis li l-
kwistjonijiet dwar it-taxxa doppja mhumiex indirizzati biżżejjed permezz tal-
konvenzjonijiet bilaterali eżistenti dwar it-taxxa jew permezz ta’ azzjoni unilaterali minn 
Stat Membru u jinħtieġu azzjoni miftiehma fil-livell tal-Unjoni;

14. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċji u l-isfidi tas-Sena 
Ewropea taċ-Ċittadini 2013;

15. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

                                               
1 L-iżjed riċenti fis-sentenza tagħha tat-2 ta’ Marzu 2010, C-135/08, Rottmann


