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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) - kif definit fl-Artikolu 11(4) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 24(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) - bħala l-ewwel strument transnazzjonali għad-demokrazija 
parteċipattiva li jippermetti liċ-ċittadini jipparteċipaw direttament mal-istituzzjonijiet tal-
UE u li jkunu involuti b’mod attiv fit-tfassil tal-politiki u l-leġiżlazzjoni Ewropej, li 
jikkumplementaw id-dritt tagħhom li jressqu petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew u li 
jirrikorri għall-Ombudsman Ewropew;

2. Jilqa’ r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-ECI li jirrikonoxxi li għad hemm lok għal titjib u 
promozzjoni tal-istrument; bl-istess mod jilqa’ b’sodisfazzjon l-inkjesta fuq inizjattiva 
proprja tal-Ombudsman Ewropew dwar il-funzjonament tal-ECI; jiġbed l-attenzjoni lejn l-
esperjenza prattika akkwistata f’ħafna oqsma mill-2012 mill-organizzaturi tal-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrapporta b’mod regolari lill-Parlament dwar l-istat 
attwali tal-ECIs għaddejjin, sabiex il-Parlament ikun jista’ jiskrutinizza li l-istrument 
jaħdem bl-aktar mod effettiv possibbli, bħala parti mill-impenn tiegħu lejn iċ-ċittadini tal-
Ewropa; jenfasizza li l-proċess tal-ECI għandu jittejjeb kontinwament skont l-esperjenza 
prattika miksuba u għandu, barra minn hekk, ikun konformi mas-sentenzi li ser jingħataw 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

4. Ifakkar li, fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu u fir-rapporti annwali mħejjija mill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Parlament kien diġà enfasizza xi wħud mid-dgħufijiet tal-
qafas legali eżistenti u l-piżijiet burokratiċi fl-operat prattiku tal-ECI minħabba nuqqas ta’ 
appoġġ tal-informatika u użu differenti fl-amministrazzjonijiet nazzjonali; jistieden lill-
Kummissjoni biex tibda, kemm jista’ jkun malajr, reviżjoni komprensiva tar-Regolament 
dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1179/2011 sabiex jiġu eliminati l-ostakli kollha li fadal u jinħolqu 
proċeduri ċari, sempliċi, faċli biex jintużaw u proporzjonati;

5. Jitlob għas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti u ta’ proċeduri għall-ġbir 
tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ, permezz ta’ formoli standardizzati, billi jitneħħa l-obbligu 
ta’ ġbir ta’ numri ta’ identifikazzjoni personali, peress li dan joħloq differenzi skont l-Istat 
Membru; ifakkar li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ddikjara li tali 
rekwiżiti mhumiex meħtieġa; jissuġġerixxi li jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta’ strument ta' 
identifikazzjoni komuni għall-appoġġ tal-ECI, sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess għall-
firmatarji u biex tiġi esplorata aktar il-possibbiltà tal-ħolqien ta’ reġistru tal-UE onlajn 
volontarja simplifikata;

6. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni biex tniedi u ttejjeb is-sistema ta’ ġbir ta’ 
firem onlajn (OCS); jirrikonoxxi, madankollu, li hemm bżonn aktar sforzi għad-disinn 
mill-ġdid u l-personalizzazzjoni tal-OCS; jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-
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kumitati taċ-ċittadini b’aċċess għal server ħieles, ċentralizzat u permanenti li jippermetti l-
ħażna ta’ firem onlajn f’konformità mal-istandards tal-protezzjoni tad-data tal-UE, biex 
tissimplifika s-softwer tal-OCS u biex jiġi żgurat li gruppi speċifiċi ta’ nies bħal ċittadini 
li jgħixu barra l-pajjiż, il-persuni b’diżabbiltà u l-anzjani ma jkunux imċaħħda mid-dritt 
tagħhom li jiffirmaw inizjattiva;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-għażliet l-aktar xierqa relatati mal-perjodu 
ta’ ġbir ta' firem f’reviżjoni futura tar-Regolament ECI, tali li jiżdied il-perjodu ta' ġbir ta' 
firem għal 18-il xahar, jew biex l-organizzaturi jingħataw il-possibbiltà li jiddeċiedu dwar 
id-data tal-bidu tal-perjodu ta’ ġbir ta’ firem, jew jiġi ffissat il-bidu tad-dekorrenza tal-
perjodu ta’ 12-il xahar wara li titlesta ċ-ċertifikazzjoni tal-OCS;

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li, mill-2012, 3 biss minn 31 ECI reġistrata laħqu l-
fażi finali; jenfasizza kif it-tnaqqis drastiku fl-għadd ta’ inizjattivi ġodda huwa wieħed 
mill-konsegwenzi ta’ rekwiżiti sproporzjonati u ta’ sistema kumplessa bla bżonn; 
jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ impatt leġiżlattiv u l-iskoraġġiment ta’ segwitu mill-
Kummissjoni ta’ inizjattivi li jirnexxu; jesprimi differenzi ta’ opinjonijiet mal-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni b’suċċess tar-Regolament biex jintlaħaq il-
potenzjal sħiħ tal-ECIs; jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jippromwovu l-ECI u biex irawmu l-fiduċja taċ-
ċittadini f’dan l-istrument;

9. Jemmen li, jekk jiġi rivedut, l-istrument għandu l-potenzjal li jinvolvi lill-pubbliku u li 
jippromwovi d-djalogu fost iċ-ċittadini u bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-UE; 
jenfasizza l-ħtieġa ta’ rabta tal-OCS mal-istrumenti tal-kampanji tal-midja diġitali u 
soċjali rilevanti ġodda, fuq l-eżempju ta' pjattaformi oħra ta' kampanji onlajn li rnexxew;

10. Jirrakkomanda l-użu ta’ kull mezz ta’ komunikazzjoni disponibbli, b’mod partikolari l-
pjattaformi ta’ midja diġitali u soċjali rilevanti tal-istituzzjonijiet Ewropej rilevanti kollha, 
biex iwettqu kampanji ta’ sensibilizzazzjoni kontinwi, bl-involviment tal-uffiċċji u r-
rappreżentanzi tal-UE kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta’ programm ta' softwer ECI dedikat ta’ sors miftuħ għal apparat 
mobbli; jilqa’ l-fatt li xi ECIs irnexxielhom ikollhom impatt fil-livell lokali;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jużaw l-Għodda tal-
Validazzjoni tal-ECI għad-Dikjarazzjonijiet tal-Appoġġ, żviluppata taħt is-Soluzzjonijiet 
tal-Interoperabbiltà għall-programm tal-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej;

12. Jenfasizza li, fl-ambitu tal-istrumenti disponibbli biex itejbu d-demokrazija parteċipattiva 
fl-Unjoni, l-għodod tal-IT għandhom ikunu disponibbli wkoll għar-reġjuni, biex b’hekk 
jippermettu involviment ikbar taċ-ċittadini fl-affarijiet pubbliċi;

13. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ informazzjoni ċara dwar l-istrument tal-ECI fl-istadji 
bikrija, li wassal għal fehim żbaljat ġenerali dwar in-natura tiegħu u ħoloq frustrazzjoni 
meta l-ewwel ECIs ġew irrifjutati mill-Kummissjoni; ifakkar li l-istrument għandu jkun 
sempliċi, ċar, faċli li jintuża mill-utent u ppubbliċizzat b’mod wiesa’; jenfasizza li r-
rappreżentanti eletti nazzjonali u lokali għandhom jiġu mħeġġa u appoġġjati mill-
Kummissjoni biex imexxu din iż-żieda fl-esponiment tal-ECIs;
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14. Jesprimi t-tħassib tiegħu rigward il-kunflitt potenzjali tal-interessi, peress li l-
Kummissjoni nnifisha għandha r-responsabbiltà esklussiva li twettaq il-kontroll legali 
inizjali u jitlob biex din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata b’mod xieraq fil-futur;

15. Iqis li r-reviżjoni tar-Regolament dwar l-ECI għandha tintuża wkoll bħala opportunità 
biex tenfasizza d-differenzi ewlenin bejn l-ECI u d-dritt għal petizzjoni, u li din tista’ 
sseħħ permezz ta’ informazzjoni armonizzata fuq il-websajts tal-istituzzjonijiet Ewropej u 
fil-politiki ta’ reklamar tagħhom;

16. Jitlob għal kooperazzjoni interistituzzjonali mtejba fil-livell tal-UE, kif ukoll fil-livell 
nazzjonali u lokali, meta jkunu qed jittrattaw l-ECIs fl-għoti ta’ informazzjoni u appoġġ 
għal organizzaturi tal-ECI; jappella għat-titjib tal-websajt multilingwi tal-ECI mmexxija 
mill-Kummissjoni u għal sett uniku ta’ linji gwida fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni 
Ewropea dwar id-drittijiet u l-obbligi ta’ organizzaturi tal-ECI u dwar il-proċeduri 
amministrattivi matul il-proċess tal-ECI; jilqa’ l-proposta tal-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew li jiġu pprovduti traduzzjonijiet b'xejn tat-testi sottomessi tal-ECI;

17. Jitlob li fil-futur jiġi stabbilit punt uniku ta’ servizz fiżiku u onlajn li jipprovdi, fuq bażi 
permanenti, informazzjoni, servizzi ta’ traduzzjoni, u appoġġ tekniku, legali u politiku 
rigward l-ECIs, li jista’ juża r-riżorsi tal-punt ta’ kuntatt ibbażat fiċ-Ċentru ta’ Kuntatt 
Europe Direct u r-rappreżentanzi tal-Kummissjoni u l-uffiċċji tal-informazzjoni tal-
Parlament fl-Istati Membri; iqis li tali arranġament iġib il-proġett tal-ECI eqreb iċ-
ċittadini;

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra għażliet differenti għall-provvista ta' appoġġ 
amministrattiv u finanzjarju lill-proġetti ECI permezz tal-linji tal-baġit eżistenti tal-
Programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” u l-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-
Ċittadini;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tnaqqas b’mod uniformi l-età minima għall-
appoġġ tal-ECI għal 16-il sena, biex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ċivika tal-
ġenerazzjoni żagħżugħa fl-affarijiet tal-UE;

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirrevedi r-Regolament dwar l-ECI biex jiżgura wkoll it-
trasparenza u l-bilanċ istituzzjonali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tiġi ċċarata l-
proċedura tal-ammissibbiltà legali; jieħu nota tal-każijiet pendenti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) u huwa kunfidenti li l-QtĠ-UE se tiddeċiedi jekk 
il-Kummissjoni tapplikax l-ammissibilità b’mod strett wisq, u sadanittant tissuġġerixxi li 
l-assistenza tingħata lill-organizzaturi fit-tfassil tal-bażi legali tal-proposta tagħhom;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tirreaġixxi għal ECIs li jirnexxu b'aktar azzjonijiet konkreti u 
b’livell ogħla ta’ parteċipazzjoni u biex tipprovdi raġunament aktar robust, konsistenti u li 
jinftiehem għar-rifjut tal-ECIs meqjusa bħala mhux ammissibbli; ifakkar lill-Kummissjoni 
li għandha tikkunsidra proposta leġiżlattiva għal kull ECI li tirnexxi; jistieden lill-
Kummissjoni, f’każijiet tal-ammissibbiltà legali parzjali biss, biex tissuġġerixxi l-
abbozzar mill-ġdid ta’ ECI jew li taċċetta l-partijiet li jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-
Kummissjoni;

22. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jikkunsidraw il-possibbiltà li jiddibattu l-
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kwistjonijiet li tqajmu minn inizjattivi li ma laħqux miljun firma iżda jkollhom aktar minn 
nofs l-għadd meħtieġ; ifakkar, f’dan ir-rigward, li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jista’ 
jeżamina inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej li ma rnexxewx skont ir-regola 218 tar-Regoli ta’ 
Proċedura tal-Parlament Ewropew, jekk iqis li segwitu huwa xieraq;

23. Jitlob għat-tfassil ta’ rapport fuq inizjattiva proprja mill-Parlament dwar kull inizjattiva li 
tirnexxi segwit minn dibattitu u votazzjoni fil-plenarja; jissuġġerixxi li, jekk il-
Kummissjoni ma tipprovdix proposta leġiżlattiva fi żmien 12-il xahar wara s-
sottomissjoni ta’ ECI li tirnexxi, il-kumitat kompetenti tal-Parlament għandu jniedi 
rapport ġdid sabiex jesprimi t-talbiet konkreti leġiżlattivi tiegħu, li għalih ir-rapporteur 
magħżul għandu jikkonsulta organizzaturi tal-ECI waqt seduta ta' smigħ oħra;

24. Iqis li użu xieraq ta’ din l-għodda tad-demokrazija parteċipattiva miċ-ċittadini huwa 
kruċjali u sabiex jiġi evitat l-abbuż possibbli tagħha minn interessi privati, biex tiżdied it-
trasparenza u l-kwalità tal-kontrolli fuq il-finanzjament u l-isponsorizzazzjoni tal-ECIs;

25. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara jekk iċ-ċittadini tal-UE jistax ikollhom is-setgħa li 
jipproponi emendi tat-Trattat abbażi ta’ sentenza futura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea (QtĠ-UE) u biex tikkunsidra, f’reviżjoni futura tar-Regolament, il-proposta li 
jkunu permessi l-ECIs li jeħtieġu emendi tat-Trattat skont l-Artikolu 48 tat-TUE;

26. Ifakkar li s-seduti ta’ smigħ dwar l-ECIs li jirnexxu bħalissa qed jiġu organizzati mill-
kumitat kompetenti, skont is-suġġett tal-ECI, mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet assoċjat; 
jipproponi li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jieħu f’idejh ir-rwol tal-organizzazzjoni ta’ 
seduti ta’ smigħ, bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, bħala forum newtrali bl-akbar 
esperjenza fit-trattament taċ-ċittadini, sabiex tkun żgurata l-konsistenza u t-trattament 
ugwali fis-seduti ta’ smigħ ta’ ECIs differenti. jinnota li l-Kumitat taċ-Ċittadini tal-ECIs 
għandhom jirċievu rimborż għal spejjeż tal-membri kollha tiegħu li jirriżultaw mill-
parteċipazzjoni fis-seduti ta’ smigħ.
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