
 

AM\1076538MT.doc  PE568.573v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

21.10.2015 A8-0284/1 

Emenda  1 

Gerolf Annemans 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

2014/2257(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

(IĊE) huwa dritt politiku ġdid għaċ-

ċittadini kif ukoll għotta unika u 

innovattiva għat-twaqqif ta' aġenda għal 

demokrazija parteċipattiva fl-Unjoni 

Ewropea, li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu 

sehem b'mod attiv fi proġetti u proċessi li 

jaffettwawhom, u l-potenzjal tagħha 

għandha tiġi sfruttata mingħajr dubju bis-

sħiħ u mtejba b'mod sinifikanti sabiex 

jinkisbu l-aħjar riżultati u biex kemm 

jista' jkun ċittadini tal-UE jitħeġġu 

jipparteċipaw fl-iżvilupp ulterjuri tal-

proċess ta' integrazzjoni Ewropea; billi t-

tisħiħ tal-leġittimità demokratika tal-

istituzzjonijiet tagħha għandu jkun 

wieħed mill-objettivi ewlenin tal-UE; 

A. billi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

huwa dritt politiku ġdid għaċ-ċittadini, li 

għandu jippermetti liċ-ċittadini jieħdu 

sehem b'mod attiv fi proġetti u proċessi li 

jaffettwawhom, u l-potenzjal tiegħu 

għandu jiġi sfruttat mingħajr dubju bis-

sħiħ u mtejjeb b'mod sinifikanti sabiex l-

Inizjattiva tikkontribwixxi biex issaħħaħ 

il-leġittimità demokratika tal-

istituzzjonijiet tal-UE; Billi, madankollu, 

l-ECI, għalkemm taħdem perfettament, 

ma tistax titqies bħala li tpatti għad-defiċit 

enormi ta' demokrazija li kkaratterizza l-

UE sa mit-tnedija tagħha; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jenfasizza li l-ECI hija opportunità 

eċċezzjonali biex iċ-ċittadini jidentifikaw u 

jartikolaw l-aspirazzjonijiet tagħhom u 

jitolbu azzjoni tal-UE, u li l-Inizjattiva trid 

tiġi inkoraġġuta u appoġġjata il-mezzi 

kollha disponibbli; jirrikonoxxi 

madankollu li hemm nuqqasijiet sinifikanti 

li għandhom jiġu megħluba u solvuti 

sabiex l-ECI jkunu iktar effettivi; 

jenfasizza li kull valutazzjoni ulterjuri tal-

istrument għandha tkun immirata lejn l-

ilħiq ta' faċilità ta' użu massima, peress li 

dan huwa mezz ewlieni ta' konnessjoni 

bejn iċ-ċittadini tal-Ewropa u l-UE; 

jenfasizza ulterjorment li l-użu tal-lingwa 

ta' dak li jkun huwa dritt ċiviku, u jitlob 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, 

għalhekk, biex jesploraw alternattivi sabiex 

joffru l-għażla li dan iseħħ fl-attivitajiet 

kollha konnessi ma' IĊE, billi dan iħeġġeġ 

il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini; jirrimarka 

dwar l-importanza ta' kuxjenza pubblika 

tal-IĊE, filwaqt li jiddispjaċih dwar l-

għarfien limitat ta' din l-għodda fost iċ-

ċittadini tal-UE; jitlob biex għal dan l-

għan, l-UE torganizza u tippromwovi 

kampanji bl-għan li tagħti lill-ECI profil 

ogħla fil-midja u fost il-pubbliku; 

3. Jenfasizza li l-ECI hija opportunità 

eċċezzjonali biex iċ-ċittadini jidentifikaw u 

jartikolaw l-aspirazzjonijiet tagħhom u 

jitolbu azzjoni tal-UE, u li l-Inizjattiva trid 

tiġi inkoraġġuta u appoġġjata il-mezzi 

kollha disponibbli; jenfasizza madankollu 

l-fatt li hemm nuqqasijiet sinifikanti li 

għandhom jiġu megħluba u solvuti sabiex 

l-ECI jkunu iktar effettivi u ma jiġux 

trasformati f' "bait and switch"; 

jenfasizza li kull valutazzjoni u reviżjoni 

ulterjuri tal-istrument għandha tkun 

immirata lejn l-ilħiq ta' obbligu għall-

Kummissjoni li tagħti segwitu lil ECI ta' 

suċċess billi tressaq proposta leġiżlattiva 

adegwata; jenfasizza ulterjorment li l-użu 

tal-lingwa ta' dak li jkun huwa dritt ċiviku, 

u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri, għalhekk, biex jesploraw 

alternattivi sabiex joffru l-għażla li dan 

iseħħ fl-attivitajiet kollha konnessi ma' 

ECI, billi dan iħeġġeġ il-parteċipazzjoni 

taċ-ċittadini; jirrimarka dwar l-importanza 

ta' kuxjenza pubblika tal-ECI, filwaqt li 

jiddispjaċih dwar l-għarfien limitat ta' din 

l-għodda fost iċ-ċittadini tal-UE; jitlob biex 

għal dan l-għan, l-UE torganizza u 

tippromwovi kampanji bl-għan li tagħti lill-

ECI profil ogħla fil-midja u fost il-

pubbliku; 
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