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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. Iqis li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) hija l-ewwel strument demokratiku dirett li 
jippermetti liċ-ċittadini jkunu involuti b’mod attiv fit-tfassil tal-politiki u l-leġiżlazzjoni 
Ewropej;

2. Ifakkar li, fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu u fir-rapporti annwali mħejjija mill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Parlament enfasizza d-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; jitlob għal rekwiżiti u proċeduri ta' data 
personali simplifikati u armonizzati;

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-perċentwal baxx ta’ inizjattivi li jirnexxu u t-tnaqqis 
drastiku fl-għadd ta’ inizjattivi ġodda; 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’din l-għodda; jemmen li l-istrument għad għandu l-potenzjal li 
jinvolvi lill-pubbliku u biex jippromwovi d-djalogu fost iċ-ċittadini u bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet tal-UE; jilqa’ l-fatt li xi ECIs rnexxielhom jkollhom impatt fil-livell lokali;

4. Iqis li r-reviżjoni tar-Regolament dwar l-ECI għandu jintuża bħala opportunità biex 
tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni dwar il-proċess tal-petizzjonijiet, biex jispjega d-distinzjoni 
bejn l-ECIs u l-petizzjonijiet u biex jippromwovi rabta bejniethom, permezz ta’ 
informazzjoni armonizzata fuq il-websajts tal-istituzzjonijiet Ewropej u fil-politiki ta’ 
reklamar tagħhom;

5. 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 xi frustrazzjoni 
meta l-ewwel ECIs ġew irrifjutati mill-Kummissjoni; ifakkar li l-istrument għandu jkun 
sempliċi, ċar u faċli li jintuża mill-utent;

6. Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni interistituzzjonali aħjar meta jiġu indirizzati l-ECIs fl-
għoti ta’ informazzjoni u appoġġ għal organizzaturi tal-ECIs; jitlob li fil-futur jiġi stabbilit 
punt uniku ta' servizz fiżiku u onlajn li jipprovdi informazzjoni, parir legali, servizzi ta’ 
traduzzjoni u finanzjament, 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;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura t-trasparenza fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
u tiċċara l-proċedura tal-ammissibbiltà legali; jistieden lill-Kummissjoni biex twieġeb għal 
ECIs li jirnexxu b'aktar azzjonijiet konkreti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb is-softwer tas-sistema ta’ ġbir onlajn (OCS) u 
tagħmlu aċċessibbli għal persuni b’diżabilità, jippermetti firem elettroniċi u l-ġbir ta’ 
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indirizzi tal-posta elettronika, u jinkludi l-karatteristiċi għat-twettiq tal-kampanji onlajn l-
iktar aġġornati, fuq l-eżempju ta’ pjattaformi ta' kampanji onlajn oħra li rnexxu; jistieden 
lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-ħolqien ta’ applikazzjoni pubblika tal-ECI għal apparat 
mobbli;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina proposti dwar il-ħolqien ta’ karta tal-identità 
Ewropea, li għandhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-
ċittadini għall-ġbir tal-firem;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposti dwar l-istabbiliment ta’ lista elettorali 
sħiħa taċ-ċittadini tagħha;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra fir-reviżjoni futura tar-Regolament il-proposta 
biex jiġu permessi l-ECIs li jirrikjedi emendi tat-trattat skont l-Artikolu 48 tat-TFUE;

12. Ifakkar li s-seduti ta’ smigħ dwar ECIs li jirnexxu bħalissa qed jiġu organizzati mill-
kumitat kompetenti, skont is-suġġett tal-ECI, mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet assoċjati; 
jipproponi li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jieħu f'idejh ir-rwol tal-organizzazzjoni ta’ 
seduti ta’ smigħ, bħala forum newtrali bl-akbar esperjenza fit-trattament taċ-ċittadini.


