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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
(2014/2257(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 24(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra  r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini 
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini,

– wara li kkunsidra s-smigħ pubbliku tas-26 ta' Frar 2015 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini, 
organizzat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali flimkien mal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet,

– wara li kkunsidra l-istudju mid-Dipartiment Tematiku C tal-Parlament intitolat 'L-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej — l-ewwel tagħlimiet tal-implimentazzjoni', maħruġ 
fl-2014,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tal-4 ta' Marzu 2015 li tagħlaq 
l-inizjattiva proprja tagħha dwar il-Kummissjoni (OI/9/2013/TN),

– wara li kkunsidra l-istudju tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew ta' Frar 2015 
intitolat 'L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej',

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-1 ta' April 2015 dwar l-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0000/2015),

A. billi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija għodda straordinarja u innovattiva tad-
demokrazija parteċipattiva fl-Unjoni Ewropea, li l-potenzjal tagħha jrid jiġi sfruttat bis-
sħiħ u msaħħaħ sabiex niksbu l-aħjar riżultati;

B. billi, tliet snin wara li beda japplika r-Regolament 211/2011 fl-1 ta' April 2012, jeħtieġ 
li l-implimentazzjoni tiegħu tiġi evalwata sabiex jiġu identifikati kwalunkwe nuqqasijiet 
u jiġu proposti soluzzjonijiet vijabbli għal reviżjoni immedjata tiegħu;

C. billi l-maġġoranza ta' organizzaturi ta' Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE) sabu 
għadd ta' diffikultajiet fit-twaqqif ta' IĊE, f'dak li għandu x'jaqsam kemm ma' aspetti 
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prattiċi kif ukoll ma' oħrajn legali, u billi l-organizzaturi ta' diversi IĊE rrifjutati 
konsegwentement ressqu lmenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, kif irriżulta minn kuntatt estensiv mas-soċjetà ċivili u mir-riċerka dwar l-
IĊE;

D. billi għadd ta' istituzzjonijiet, NGOs, think tanks u gruppi tas-soċjetà ċivili kkunsidraw 
id-diversi nuqqasijiet fl-organizzazzjoni ta' IĊE u pproponew modi kif tista' tittejjeb;

1. Jenfasizza li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini hija opportunità eċċezzjonali biex iċ-ċittadini 
jidentifikaw u jartikolaw l-aspirazzjonijiet tagħhom u jitolbu azzjoni tal-UE, u li l-
Inizjattiva trid tiġi inkoraġġuta, imtejba u appoġġjata; jenfasizza wkoll li l-użu tal-
lingwa materna tal-individwu huwa dritt ċiviku, u li l-attivitajiet kollha marbuta ma' IĊE 
għaldaqstant jistgħu jsiru bil-lingwa nattiva ta' dak li jkun;

2. Jitlob li l-Kummissjoni, permezz taċ-Ċentru ta' Kuntatt Europe Direct, tagħti kull gwida 
possibbli — speċjalment gwida ta' natura legali — lill-organizzaturi tal-IĊE, bil-għan li 
jkunu jafu x'possibbiltajiet ikunu miftuħa għalihom u ma jfallux billi jipproponu IĊE li 
tmur lil hinn mis-setgħat tal-Kummissjoni, jew inkella li l-Kummissjoni tassenja l-
kompitu tal-għoti ta' pariri lil kumpanija indipendenti jew korp indipendenti ieħor, bil-
għan li tevita kunflitt ta' interessi possibbli fi ħdanha stess; jinnota, madankollu, li skont 
it-Trattat ta' Lisbona l-kwistjonijiet imqajma minn IĊE jistgħu ma jikkorrispondux 
kompletament mal-ġurisdizzjoni tal-Kummissjoni; huwa tal-fehma, barra minn hekk, li 
l-Kummissjoni għandha tikkunsidra t-twaqqif ta' uffiċċju apposta għall-IĊE f'kull Stat 
Membru;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jinħarġu linji gwida aktar dettaljati dwar l-interpretazzjoni ta' 
bażijiet legali, u li tingħata aktar informazzjoni dwar obbligi ta' protezzjoni tad-data 
f'kull Stat Membru li fih l-organizzaturi jagħmlu l-kampanji tagħhom, u dwar il-
possibbiltà li l-organizzaturi jieħdu assigurazzjoni;

4. Jenfasizza li, skont it-termini tal-Artikolu 4 tar-Regolament 211/2011, fejn il-
Kummissjoni tirrifjuta li tirreġistra IĊE, 'il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
organizzaturi bir-raġunijiet għal dan ir-rifjut u bir-rimedji ġuridiċi u extraġuridiċi kollha 
possibbli disponibbli għalihom'; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, il-bosta lmenti minn 
organizzaturi li jsostnu li ma rċevewx raġunijiet dettaljati u eżawrejnti l-għala l-IĊE 
tagħhom ġew irrifjutati, u jistieden lill-Kummissjoni tagħti kemm jista' jkun 
informazzjoni biex tispjega r-raġunijiet u tiggwida lill-organizzaturi lejn soluzzjoni 
possibbli;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li tiġi rreġistrata biss parti minn 
inizjattiva f'każ li l-IĊE sħiħa ma taqax fl-ambitu tas-setgħat tal-Kummissjoni, u li 
tagħti lill-organizzaturi, fil-mument tar-reġistrazzjoni, indikazzjoni ta' liema parti 
jistgħu jirreġistraw;

6. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-użu faċli tas-software tagħha għall-ġbir tal-firem 
online u toffri s-servers tagħha għall-ħżin ta' firem online, bla ħlas u fuq bażi 
permanenti;

7. Jistieden lill-Kummissjoni terġa' taħsibha dwar il-bidu awtomatiku tal-perjodu tal-ġbir 
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tal-firem wara r-reġistrazzjoni ta' inizjattiva ta' IĊE, u li tippermetti lill-organizzaturi 
jiddeċiedu meta jkun għandu jibda l-perjodu;

8. Jilqa' l-proposta tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li jipprovdi traduzzjonijiet 
tat-testi ta' IĊE bla ħlas, b'tali mod li l-ispejjeż tal-organizzazzjoni ta' IĊE jitnaqqsu, u 
jistiednu jistabbilixxi l-qafas operazzjonali meħtieġ;

9. Iqis li l-organizzaturi jsibuha ħaġa wisq kumplikata li jipprovdu data personali differenti 
b'appoġġ għall-IĊE fit-28 Stat Membru, kif stabbilit fir-Regolament 211/2011 fuq il-
bażi tad-dispożizzjonijiet nazzjonali diversi, u jissuġġerixxi li jiġi kkunsidrat l-
istabbiliment ta' ċittadinanza diġitali tal-UE; jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, tesplora 
din il-kwistjoni fl-aġenda diġitali tagħha;

10. Jirrikonoxxi d-delikatezza tal-problema tar-responsabbiltà personali tal-organizzaturi 
rigward il-protezzjoni tad-data huma u jiġbru d-data personali tal-firmatarji, u 
jipproponi li l-firxa ta' data meħtieġa titnaqqas, jew inkella li r-responsabbiltà tiġi estiża 
għall-volontarji fil-kampanji, u li d-diċitura tal-Artikolu 13 tar-Regolament 211/2011, 
dwar ir-responsabbiltà, tinbidel biex tagħmilha ċara li r-responsabbiltà personali mhijiex 
illimitata; jipproponi, għal dan l-għan, li tittieħed ispirazzjoni mill-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali, bil-ħsieb li jkun stabbilit li l-
organizzaturi huma responsabbli għal atti li jkunu 'illegali u mwettqa b'mod intenzjonali 
jew tal-anqas b'negliġenza serja';

11. Jipproponi li l-perjodu biex l-Istati Membri jiċċertifikaw is-sistema tal-ġbir online tiġi 
estiża għal xahrejn (minflok xahar) u l-perjodu għall-ġbir ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
għall-organizzaturi jiġi estiż għal 18-il xahar (minflok 12-il xahar);

12. Jistieden lill-Istati Membri jkunu flessibbli fil-verifika tagħhom meta jirċievu 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal IĊE li jkunu jgħoddu biss ftit aktar mill-valur minimu 
ta' miljun firma, bil-ħsieb li jippermettu s-sottomissjoni tagħha;

13. Jitlob li l-Kummissjoni tirrevedi d-diċitura tal-Artikolu 10(c) tar-Regolament 211/2011 
biex tippermetti li IĊE li tkun irnexxiet tingħata segwitu xieraq, inkluż dibattitu 
parlamentari fil-plenarja segwit minn votazzjoni dwar l-IĊE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tibda tipprepara att legali dwar IĊE li jirnexxu fi żmien 12-il xahar mid-data li fiha jiġu 
aċċettati;

14. Huwa tal-fehma li, sabiex id-dimensjoni politika tal-IĊE tiġi enfasizzata, smigħ 
pubbliku skont it-termini tal-Artikolu 11 tar-Regolament 211/2011 għandu jkun 
strutturat b'tali mod li jippermetti lill-organizzaturi jidħlu fi djalogu ma' Membri tal-
Parlament Ewropew; jenfasizza li seduti ta' smigħ dwar l-IĊE għandhom jiġu 
organizzati minn Kumitat newtrali li ma jkollux ir-responsabbiltà prinċipali għas-
suġġett li jittrattaw;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li IĊE jkunu ffinanzjati mill-baġit tal-
UE, permezz ta' programmi Ewropej bħalma huma l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini 
u l-programm Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, peress li hemm ħtieġa reali għal 
appoġġ finanzjarju għall-organizzazzjoni ta' IĊE, u li għal dan l-għan tressqu għadd ta' 
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emendi għall-baġit tal-UE;

16. Jilqa' r-rapport tal-Kummissjoni tal-1 ta' April 2015 dwar l-IĊE u jitlobha tiżgura li, fir-
rieżami tagħha ta' dan l-istrument, jiġu implimentati l-miżuri legali kollha xierqa meta 
jitqies li IĊE tkun ġiet ikkompletata b'suċċess;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


