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L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea
It-Trattat ta’ Liżbona jinkludi l-introduzzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea (European 
Citizens’ Initiative - ECI). Għalhekk fih innovazzjoni importanti ħafna fil-liġi kostituzzjonali 
Ewropea, li oriġinarjament kienet elaborata fil-Konvenzjoni Ewropea b’koperazzjoni mill-
qrib ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi u li biss wara sforzi twal sabet postha fl-
abbozz tal-kostituzzjoni tal-konvenzjoni. L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea tirrappreżenta 
strument totalment ġdid għat-tisħiħ tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Magħha jkun sar l-
ewwel pass għall-iżvilupp ta’ demokrazija diretta supranazzjonali u l-implementazzjoni 
tagħha tkun tista’ tikkontribwixxi sabiex tkun żviluppata sfera pubblika Ewropea għall-futur 
imbiegħed.

Il-bażijiet legali għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea jinsabu fl-Artikolu, 11 paragrafu 4 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Trattat tal-UE il-verżjoni l-ġdida) u fl-Artikolu 24, paragrafu 
1 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea . Il-kundizzjonijiet u l-proċeduri li 
japplikaw għal din l-inizjattiva taċ-ċittadini, jiġu definiti permezz tar-regolament li għandu 
jkun stabbilit fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

I. Kwestjonijiet ġenerali

§ 1. X’inhi l-inizjattiva taċ-ċittadini? 

Wara li jidħol fis-seħħ it-Trattat ta’ Liżbona l-atti leġiżlattivi kollha tal-Unjoni Ewropea, 
kemm jekk f’forma ta’ Regolament, kemm ta’ Direttiva kif ukoll ta’ Deċiżjoni, jiġu stabbiliti 
b’mod kategoriku mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien, u fil-fatt fuq proposta tal-
Kummissjoni, ara l-Artikolu 289 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
istabbiliment ta’ att legali Ewropew jeħtieġ, bħala regola, proposta tal-Kummissjoni, ara l-
Artikolu 17, paragrafu 2 tat-Tratatt dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida.

Wara li l-Istati Membri kienu diġà ppjanaw mat-twaqqif tal-Kommunità Ekonomika Ewropea 
fl-1957, li l-Kunsill ikun jista’ jitlob lill-Kummissjoni,“sabiex tagħmel l-istudji kollha li l-
Kunsill jikkunsidra mixtieqa bl-għan li jinkisbu l-għanjiet komuni, u sabiex jippreżenta 
quddiemha kull proposta xierqa” (ara l-Artikolu 152 oriġinali tat-Trattat tal-KEE, fil-preżent 
l-Artikolu 208 tat-Trattat KE, fil-futur Artikolu 241 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-
Unjoni Ewropea), 35 sena wara permezz tat-Trattat ta’ Maastricht u l-introduzzjoni tal-
Proċedura ta’ Kodeċiżjoni u finalment ukoll għall-Parlament Ewropew, ikkonċedu l-possibiltà 
li l-Kummussjoni tintalab preżentazzjoni ta’ proposta ta’ regolament (ara fil-preżent l-
Artikolu 192 tat-Trattat KE u fil-futur Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-
Unjoni Ewropea).

Dan id-dritt li ssir talba lill-Kummissjoni għal proposta, li llum iż-żewġ korpi leġiżlattivi diġà 
għandhom, permezz tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea għandu fil-futur jingħata wkoll liċ-
ċittadini tal-Unjoni. “Ċittadini tal-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas minn miljun, li 
jkunu ċittadini ta' għadd sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu 
lill-Kummissjoni Ewropea, fil-qafas tal-kompetenzi mogħtija lilha, sabiex tippreżenta kull 
proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali 
tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati”. Għalhekk għall-ewwel darba ċ-ċittadini tal-
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Unjoni se jkunu involuti huma stess b’mod dirett fil-proċess leġiżlattiv Ewropew. Huma 
jingħataw id-dritt li jipparteċipaw f’inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea u fir-rigward ta’ dan id-
dritt, ikunu fuq l-istess livell bħaż-żewġ korpi leġiżlattivi.

§ 2.  Il-kontenut tad-dritt għall-parteċipazzjoni f’inizjattiva taċ-ċittadini

Skont l-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida, iċ-ċittadini tal-
Unjoni jistgħu jieħdu inizjattiva taċ-ċittadini. Bħala ħruġ speċjali ta’ dritt għal parteċipazzjoni 
demokratika skont l-Artikolu 10, paragrafu 3 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida, l-għan 
ta’ dan ir-regolament huwa t-twaqqif ta’ dritt individwali taċ-ċittadini tal-Unjoni għall-
parteċipazzjoni f’inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea iżda mingħajr ma jkun deskritt il-kontenut 
tad-dritt fid-dettall. Barra minn hekk, dan ir-regolament ser ikollu klawsola tal-ħruġ tar-
Regolament dwar il-kundizzjonijiet u l-proċeduri, li japplikaw għal tali inizjattiva taċ-
ċittadini. Il-kompitu tar-regolament mhuwiex biss li jara li l-istituzzjoni tal-inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropea tiffunzjona, iżda dan għandu wkoll jiddetermina aktar mill-qrib il-
komponenti differenti tad-dritt stipulatorju għal parteċipazzjoni f’inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropea.

Iċ-ċittadini tal-Unjoni jistgħu jipparteċipaw f’inizjattiva taċ-ċittadini b’żewġ modi differenti: 
jew bħala organizzaturi ta’ inizjattiva taċ-ċittadini jew inkella bħala persuni li jappoġġjaw 
inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea. L-organizzazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea 
tinkludi r-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini mal-Kummissjoni, il-ġbir ta’ 
espressjonijiet ta’ appoġġ fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, is-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-
ċittadini lill-Kummissjoni, kif ukoll id-dikjarazzjoni tat-talbiet li l-għan tagħhom hu inizjattiva 
taċ-ċittadini lill-Kummissjoni quddiem il-Kunsill tal-membri tal-Kummissjoni. L-appoġġ tal-
inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea huwa l-istqarrija adegwata ta’ persuna, li tappoġġja t-talba 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini u li din titressaq quddiem il-Kummissjoni. Id-dritt għall-
parteċipazzjoni f’inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea għalhekk jinkludi d-dritt għall-
organizzazzjoni u d-dritt għall-appoġġ ta’ tali inizjattiva taċ-ċittadini.

Dawn id-drittijiet jagħtu liċ-ċittadini tal-Unjoni fil-konfront tal-korpi tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, id-dritt għat-tneħħija tal-miżuri kollha li għandhom l-għan li jwaqqfu jew jagħmlu 
dawn id-drittijiet anqas attraenti.  Barra minn hekk, dawn jagħtuhom ukoll id-dritt għall-
allokazzjoni ta’ proċedura għall-eżerċitar effettiv ta’ dawn id-drittijiet. L-organizzaturi ta’ 
inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea jirċievu – dan għandu definittivament ikun iċċarat fir-
regolament – permezz tas-sottomissjoni ta’ inizjattiva taċ-ċittadini li tkun ta’ suċċess, dritt 
individwali u li jista’ jkun inforzat. Barra minn hekk, l-organizzaturi ta’ inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropea jirċievu, permezz tas-sottomissjoni ta’ inizjattiva taċ-ċittadini li tkun ta’ 
suċċess, l-opportunità li jispjegaw lill-kunsill tal-membri tal-Kummissjoni t-talba tal-
inizjattiva taċ-ċittadini, kif ukoll id-dritt għal tweġiba ġustifikata min-naħa tal-kunsill f’din il-
kwestjoni. Barra minn hekk, għandhom ikunu ggarantiti fil-proċedura kollha tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini Ewropea, b’mod speċjali, id-drittijiet bażiċi għal trattament indaqs u għal 
protezzjoni legali effettiva. 

§ 3. Id-distinzjoni bejn l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea u l-petizzjoni tal-Parlament 
Ewropew

Skont l-Artikolu 24, paragrafu 2 b’konnessjoni mal-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
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funzjonament tal-Unjoni Ewropea (fil-preżent l-Artikolu 21, paragrafu 1 b’konnessjoni mal-
Artikolu 194 tat-Trattat KE) kif ukoll skont l-Artikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-UE, kull ċittadin tal-Unjoni kif ukoll kull persuna individwali li hija residenti fl-Unjoni u 
kull persuna ġuridika b’uffiċċju rreġistrat fl-Unjoni, għandha d-dritt li tressaq petizzjoni fil-
Parlament Ewropew. Id-dritt għall-parteċipazzjoni f’inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea skont l-
Artikolu, 11 paragrafu 4 tat-Trattat KE, il-verżjoni l-ġdida, jingħaqad mad-dritt Ewropew 
għas-sottomissjoni ta’ petizzjoni u jikkompletah; iżda dawn ma jiħdux post xulxin u mhumiex 
identiċi.

Huwa fatt li fir-riżultat ta’ inizjattiva taċ-ċittadini jew ta’ petizzjoni tista’ tidher ċerta 
prossimità bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet; b’hekk it-tnejn li huma jistgħu jingħaqdu 
b’instigazzjoni ta’ għadd ta’ persuni fil-ħruġ ta’ xi att legali tal-Unjoni Ewropea. Madanakollu 
xorta teżisti differenza fundamentali bejniethom fir-rigward tal-funzjoni tagħhom u 
konsegwentament fir-rigward tad-destinatarji u r-rekwiżiti tagħhom.

Diġà hija ovvja d-disparità tad-destinatarji. Filwaqt li l-petizzjoni hija mmirata lejn il-
Parlament Ewropew, l-inizjattiva taċ-ċittadini hija mmirata lejn il-Kummissjoni. Id-dritt 
Ewropew għas-sottomissjoni ta’ petizzjoni huwa indirizzat liċ-ċittadini tal-Unjoni fil-kapaċità 
tagħhom bħala l-persuni affettwati, b’mod dirett jew indirett, mis-sovrenità tal-Unjoni 
Ewropea u  tiftħilhom l-opportunità li huma f’din il-kapaċità jduru lejn il-Parlament Ewropew 
direttament, Parlament magħżul b’mod dirett bħala rappreżentant tal-interessi taċ-ċittadini,
biex jinfurmawh dwar xi sitwazzjoni partikolari u jkunu jistgħu jressqu xi modifiki għal din 
is-sitwazzjoni. Min-naħa l-oħra, għall-ewwel darba l-inizjattiva taċ-ċittadini tippermetti li ċ-
ċittadini tal-Unjoni stess jieħdu sehem b’mod dirett fl-eżerċitar tas-sovranità fl-Unjoni 
Ewropea, fejn hawn ikollhom l-opportunità, bħall-Kunsill u l-Parlament Ewropew, li jitolbu 
lill-Kummissjoni għal preżentazzjoni ta’ proposta għal regolament. 

Ir-rekwiżiti taż-żewġ istituzzjonijiet huma wkoll differenti. B’hekk id-dritt għas-sottomissjoni 
ta’ petizzjoni huwa limitat għal affarijiet li jaffettwaw direttament lill-petizzjonanti, filwaqt li 
f’inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea ma jidhirx li tali limitazzjoni għall-parteċipanti tkun 
tagħmel sens. Għall-kuntrarju, għandha obbligu ikbar li tara li kull parti tas-sovranità 
Ewropea tkun fl-interess ġenerali Ewropew u tkun tirrispetta l-liġi Ewropea. Għal darb’oħra 
din tal-aħħar mhijiex rekwiżit għall-petizzjoni. 

Bit-tfassil tal-kundizzjonijiet u l-proċeduri li japplikaw għall-inizjattiva Ewropea, jistgħu 
jkunu kkunsidrati definitivament is-similaritajiet ma’ petizzjoni fil-Parlament Ewropew. Bl-
ebda mod madanakollu ma tista’ tiġi mtappna din id-differenza inerenti.
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