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II. Kwestjonijiet tal-proċedura

§ 4. Il-proċedura tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea

Il-proċedura tal-inizjattiva taċ-ċittadini tinqasam f’erba’ fażijiet:

 ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini,

 il-ġbir ta’ espressjonijiet ta’ appoġġ għall-inizjattiva taċ-ċittadini

 is-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini kif ukoll

 il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

L-ewwel fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea: "reġistrazzjoni"
L-ewwel fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea tibda bir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-
ċittadini li ssir mill-organizzaturi lill-Kummissjoni, u tasal fi tmiemha bid-deċiżjoni formali 
tal-Kummissjoni dwar is-suċċess tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini. 

Min-naħa tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi ġie rrimarkat li huwa ta’ interess speċjali 
għall-organizzaturi ta’ inizjattiva taċ-ċittadini, possibbilment f’perjodu kmieni fil-proċedura, 
speċjalment qabel jingħata bidu għall-ġbir tal-espressjonijiet ta’ appoġġ, li tinżamm ċertezza 
legali fir-rigward tal-kredibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini kkonċernata. Anke fuq livell 
politiku demokratiku, dan l-approċċ għandu jkun imħeġġeġ.

Għalhekk huwa rakkomandat li l-proċedura tal-inizjattiva taċ-ċittadini tkun imfassla b’mod li 
minn qabel il-ġbir tal-espressjonijiet ta’ appoġġ, tkun eżaminata b’mod obbligatorju l-
kredibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini kkonċernata. Din tista’ sseħħ fil-qafas ta’ reġistrazzjoni 
formali tal-inizjattiva taċ-ċittadini.

Hija l-Kummissjoni biss li tista’ tkun awtorità kompetenti għall-aċċettazzjoni tar-
reġistrazzjoni u l-analiżi tal-kredibiltà, skont l-affarijiet kif inhuma. Fir-riżultat tal-analiżi 
tagħha hija għandha tagħti lill-organizzaturi konferma li torbot legalment, dwar il-kredibiltà 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Kwestjoni kompletament differenti hi bla dubju l-verifikazzjoni ta’ 
tali deċiżjoni permezz tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u l-Ombudsman 
Ewropew kif ukoll tal-kontroll politiku tal-Kummissjoni permezz tal-Parlament Ewropew.

Fid-diskussjoni li saret sa issa ġie suġġerit li l-kompiti tal-analiżi tal-kredibiltà jkunu trasferiti 
lil xi korp ieħor aktar milli lill-Kummissjoni. Kienu msemmija, pereżempju, l-Ombudsman 
Ewropew kif ukoll il-Parlament Ewropew. Il-vantaġġ ta’ tali arranġament jidher ovvju: 
b’hekk mill-bidu tkun evitata l-impressjoni, li l-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi hija stess, 
jekk tkunx tista’ ssir jew le xi inizjattiva taċ-ċittadini li tkun indirizzata lilha.

Madanakollu r-rapporteur mhux qed tirrakkomanda li tkun segwita din it-triq. Il-kredibiltà tal-
inizjattiva taċ-ċittadini mhix kwestjoni ta’ konvenjenza politika, iżda ta’ prerekwiżit legali u li 
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jista’ jkun legalment ippruvat għar-riferiment oġġettiv tat-talbiet espressi fiha. Bħala 
destinatarju legali ta’ inizjattiva taċ-ċittadini, huwa għalhekk id-dover tal-Kummissjoni fi 
kwalunkwe każ, li qabel xi riferiment oġġettiv tat-talbiet li jkun hemm fiha, tanalizza l-
kredibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini, jew (kif suġġerit hawnhekk) fil-qafas tar-reġistrazzjoni 
jew inkella wara s-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Taħt dawn iċ-ċirkustanzi kull 
interpożizzjoni ta’ xi korpi  differenti oħra għal skopijiet ta’ analiżi tal-kredibiltà 
tirrappreżenta ostakolu ġdid żejjed għar-realizzazzjoni ta’ inizjattiva taċ-ċittadini, għaliex 
f’dan il-każ, mhux biss il-Kummissjoni iżda anke dawn il-korpi differenti għandhom ikunu 
konvinti mill-kredibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini.

Fi kwalunkwe każ, fl-opinjoni tar-rapporteur, kull deċiżjoni separata dwar il-kredibiltà ta’ 
inizjattiva taċ-ċittadini għandha ssir bħala deċiżjoni li torbot u d-deċiżjoni għandha tkun 
suġġetta għal verifikazzjoni ġuridika1.

Linji gwida għal tfassil possibbli tal-proċedura:

a) Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea teħtieġ tkun irreġistrata mill-organizzaturi mal-
Kummissjoni. Fir-reġistrazzjoni għandhom ikunu kkwotati minn kull organizzatur u kull 
organizzatriċi, l-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u l-indirizz tad-dar kif ukoll il-kitba 
eżatta tal-inizjattiva taċ-ċittadini f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

b) Il-Kummissjoni tivverifika l-kredibiltà ta’ kull inizjattiva taċ-ċittadini rreġistrata. Inizjattiva 
taċ-ċittadini tkun valida kemm–il darba tissodisfa dawn l-erba’ prerekwiżiti li ġejjin:

 Ikun fiha talba lill-Kummissjoni Ewropea, sabiex tissottometti proposta għall-adozzjoni
ta’ att legali tal-Unjoni Ewropea.

 Fil-kuntratti li jservu ta’ bażi għall-Unjoni, l-Unjoni Ewropea tingħata l-kompetenza
sabiex tadotta tali att legali.

 Fil-kuntratti li jservu ta’ bażi għall-Unjoni, il-Kummissjoni Ewropea tingħata l-
kompetenza sabiex tissottometti proposta għal tali att legali.

 Tali att legali ma jkunx, b’mod inċidentali, evidentement illegali

Fi żmien xahrejn mid-data li fiha tkun saret ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini, il-
Kummissjoni tieħu deċiżjoni li torbot, dwar is-suċċess tar-reġistrazzjoni. Din id-deċiżjoni 
tinkludi dikjarazzjoni obbligatorja dwar il-kredibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Reġistrazzjoni 
tista’ ma tkunx aċċettata biss għal raġunijiet legali.

                                               
1 Sakemm din id-deċiżjoni tiġi implementata minn xi korp ieħor għajr il-Kummissjoni, il-Kumissjoni 
tista’ tqis din id-deċiżjoni b’mod legali bħala azzjoni ta’ rikors għall-annullament. F’każ li jkun hemm nuqqas ta’ 
validità, l-organizzaturi jkunu intitolati wkoll għal din il-possibiltà.  Fiż-żewġ każi l-korp li jkun ħa deċiżjoni 
dwar il-validità jkun akkużat. Għal dawn ir-raġunijiet il-ħolqien ta’ proċedura, fejn l-Ombudsman Ewropew jew 
il-Parlament Ewropew għandu jkun responsabbli għal din id-deċiżjoni, iġġib magħha l-iżvantaġġ li dawn il-korpi 
jkunu jistgħu jsiru parteċipanti formali tal-proċedura, kemm tar-reġistrazzjoni kif ukoll tal-verifikazzjoni 
ġuridika u sakemm ukoll ma jkunux jistgħu jieħdu l-irwol huma stess ta’ aġenzija legali ta’ verifikazzjoni jew 
korp ta’ kontroll politiku għall-azzjoni tal-Kummissjoni. 
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c) Id-deċiżjoni hija mmirata kemm għall-organizzaturi individwali kif ukoll għall-pubbliku 
ġenerali. Din tkun mibgħuta lill-organizzaturi u tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. Il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri jkunu informati dwar id-deċiżjoni b’mod 
immedjat.

d) Id-deċiżjoni tkun suġġetta għall-verifikazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej kif ukoll mill-Ombudsman Ewropew skont ir-regoli rilevanti tal-liġi tal-Unjoni. L-
istess japplika b’mod korrispondenti, f’każ li l-Kummissjoni tastjeni milli tieħu tali deċiżjoni. 

e) Mat-tħabbir tad-deċiżjoni, il-Kummissjoni tgħarraf lill-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-
ċittadini mill-ewwel dwar proposti ta’ leġiżlazzjoni attwali jew ippjanati dwar kwestjonijiet li 
jikkonċernaw l-inizjattiva taċ-ċittadini, kif ukoll dwar inizjattivi taċ-ċittadini rreġistrati li diġà 
huma ta’ suċċess, li jikkonċernaw, b’mod sħiħ jew parzjali, l-istess kwestjonijiet.

f) Il-Kummissjoni tintroduċi b’mod pubbliku, fuq is-siti tal-internet tagħha, reġistru 
aċċessibbli tal-inizjattivi taċ-ċittadini rreġistrati li huma ta’ suċċess.

g) L-organizzaturi ta’ inizjattiva taċ-ċittadini jistgħu f’kull mument joħorġu minnha. Din tkun 
imbagħad meqjusa bħala mhux reġistrata u titħassar mir-reġistru tal-Kummissjoni msemmi 
hawn fuq.

It-tieni fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea: "ġbir"
It-tieni fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea tinkludi l-ġbir ta’ espressjonijiet ta’ appoġġ
individwali għall-inizjattiva taċ-ċittadini rreġistrata li tkun ta’ suċċess, kif ukoll il-konferma
uffiċjali tar-riżultat tal-ġbir min-naħa tal-Istati Membri.
L-organizzazzjonijiet mhux governattivi huma tal-fehma li jkun jagħmel iktar sens li jkun 
stabbilit limitu ta’ żmien.  Bħala referenza għall-bidu tal-perjodu li għandu jiġi segwit, jista’ 
jitqies il-punt li fih il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar s-suċċess tar-reġistrazzjoni.

Skont il-fehma tar-rapporteur, il-proċedura għandha titfassal b’tali mod, li tippermetti 
diversità kbira fil-possibbiltajiet kif ikunu jistgħu jinġabru l-espressjonijiet ta’ appoġġ. L-
ispettru għandu fi kwalunkwe każ, ikollu kemm il-possibiltà tal-ġbir tal-espressjonijiet ta’ 
appoġġ permezz tal-organizzaturi “fit-triq”, kif ukoll, sakemm ikun hemm il-prerekwiżiti 
tekniċi, il-possibiltà ta’ sottomissjoni ta’ espressjonjiet ta’ appoġġ fuq l-internet.

Il-problema ewlenija ta’ din il-fażi tal-proċedura hija l-analiżi tal-validità tal-espressjonijiet 
ta’ appoġġ. Din bl-ebda mod ma tista’ sseħħ, b’mod ċentrali, mill-Kummissjoni. Dan il-
kompitu għandu pjuttost jiġi esegwit mill-Istati Membri. Huma għandhom jiggarantixxu li l-
organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini, wara li jkun għadda l-perjodu għall-ġbir ta’ 
espressjonijiet ta’ appoġġ, jirċievu konferma obbligatorja dwar in-numru ta’ persuni li joffru 
appoġġ, imqassma skont in-nazzjonalità tagħhom. 

F’każ bħal dan la jidher neċessarju u lanqas – fir-rigward tal-prinċipju tas-sussidjarjetà –
ġustifikabbli li tkun introdotta proċedura Ewropea konsistenti għall-ġbir tal-espressjonijiet ta’ 
appoġġ. Ir-regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini għandu jillimita milli jobbliga lill-Istati 
Membri li jintroduċu sistema effettiva fil-qafas tal-liġi nazzjonali tagħhom, u għandu 
sempliċiment jara li xi miri ċentrali jkunu mħarsa mill-Istati Membri kollha bl-istess mod.
Ma’ dan l-Istati Membri huma obbligati li jinnominaw il-korpi responsabbli li janalizzaw l-
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espressjonijiet ta’ appoġġ.

Linji gwida  għal tfassil possibbli tal-proċedura:

a) Inizjattiva taċ-ċittadini teħtieġ appoġġ iddikjarat kif xieraq miċ-ċittadini tal-Unjoni fejn in-
numru ta’ espressjonijiet għandu tal-anqas ikopri l-miljun u fejn in-nazzjonalità tagħhom tkun 
minn għadd sinifikanti ta’ Stati Membri.

b) L-Istati Membri jinkludu fil-liġi tagħhom proċedura effettiva għall-ġbir ta’ espressjonijiet 
ta’ appoġġ individwali għal inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea u għall-konferma uffiċjali tar-
riżultati ta’ dan il-ġbir.

c) Espressjoni ta’ appoġġ tkun adegwata meta tkun iddikjarta fil-perjodu stipulat għall-ġbir ta’ 
espressjonijiet ta’ appoġġ taħt l-osservazzjoni tar-regoli legali rilevanti tal-Istati Membri u tal-
liġi tal-Unjoni. Il-perjodu tal-ġbir tal-espressjonijiet ta’ appoġġ ikopri tul ta’ sena. Din tibda
fl-ewwel jum tat-tielet xahar mid-data li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini.

d) Kull appoġġ għandu jkun espress b’mod individwali, normalment permezz ta’ firma 
personali (bil-miktub jew fejn applikabbli anke b’mod elettroniku). Kull espressjoni trid 
tindika tal-anqas l-isem, id-data tat-twelid, l-indirizz tad-dar u n-nazzjonalità tal-persuna li 
toffri l-appoġġ. F’każ li persuna jkollha aktar minn nazzjonalità waħda, hi trid tindika waħda 
minnhom bl-għażla libera tagħha. Id-data personali hija suġġetta għall-protezzjoni tad-data, li 
minnha se jkunu responsabbli l-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini.

e) L-espressjoni ta’ appoġġ ta’ inizjattiva taċ-ċittadini tista’ tiġi sottomessa darba biss. Kull 
espressjoni ta’ appoġġ fiha dikjarazzjoni b’ġurament separata tal-persuna li toffri l-appoġġ, 
appoġġ li hi ma tkunx iddikjarat minn qabel għall-istess inizjattiva taċ-ċittadini. 

f) Kull espressjoni ta’ appoġġ tista’ tkun imħassra sal-perjodu ta’ skadenza għall-ġbir ta’ 
espressjonijiet ta’ appoġġ. L-espressjoni ta’ appoġġ inizjali tkun għalhekk ikkonsidrata bħala 
mhux iddikjarata mill-ewwel. Kull persuna li toffri appoġġ għandha tkun informata dwar dan 
mill-organizzaturi. Kull espressjoni ta’ appoġġ trid tinkludi dikjarazzjoni separata tal-persuna 
li toffri l-appoġġ, li hi irċiviet din l-istruzzjoni.

h) Kull persuna li toffri appoġġ tirċievi mill-organizzaturi kopja tal-espressjoni ta’ appoġġ
tagħha, inkluż kopja tad-dikjarazzjoni bil-ġurament tagħha kif ukoll id-dikjarazzjoni tagħha 
dwar l-avviż tal-possibiltà ta’ revoka.

i) L-Istati Membri jippreżentaw lill-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini, wara l-
verifikazzjoni tal-evidenzi dwar l-espressjonijiet ta’ appoġġ fi żmien xahrejn, konferma 
uffiċjali dwar l-ammont ta’ espressjonijiet ta’ appoġġ validi, li jkunu rreġistrati skont in-
numru tan-nazzjonalità tal-persuni li joffru l-appoġġ. Permezz ta’ miżuri adegwati, huma 
jiżguraw li kull espressjoni ta’ appoġġ tkun ikkonfermata darba waħda biss minn wieħed mill-
Istati Membri u jkun evitat b’mod effettiv, numru ta’ konfermi minn Stati Membri differenti 
jew minn korpi differenti tal-istess Stat Membru.
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It-tielet fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea: "sottomissjoni"
It-tielet fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini tibda bis-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini mill-
organizzaturi lill-Kummissjoni u tasal fi tmiemha bid-deċiżjoni formali tal-Kummissjoni dwar 
is-suċċess tas-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Bħal fil-każ tal-proċedura għar-
reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini, il-Kummissjoni għandha tkun obbligata hawn ukoll 
għall-ħruġ ta’ deċiżjoni, u l-kontenut tad-deċiżjoni għandu jkun suġġett għall-verifikazzjoni 
ġuridika mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej jew mill-Ombudsman Ewropew.

Linji gwida  għal tfassil possibbli tal-proċedura:

a) Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea teħtieġ tkun sottomessa mill-organizzaturi lill-
Kummissjoni. Flimkien mas-sottomissjoni, għandhom ikunu inklużi l-konfermi tal-Istati 
Membri dwar in-numru ta’ espressjonijiet ta’ appoġġ.

b) Il-Kummissjoni tiċċekkja jekk il-prerekwiżiti minimi fir-rigward tal-appoġġ tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini jkunux issodisfati. Fi żmien xahrejn mid-data li fiha tkun saret is-sottomissjoni 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini, il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni li torbot, dwar is-suċċess tas-
sottomissjoni. Din id-deċiżjoni tinkludi dikjarazzjoni obbligatorja ta’ kemm ikunu ġew 
issodisfati l-prerekwiżiti minimi fir-rigward tal-espressjoni ta’ appoġġ. Sottomissjoni tista’ ma 
tkunx aċċettata biss għal raġunijiet legali.

c) Id-deċiżjoni hija mmirata kemm b’mod individwali, għall-organizzaturi, kif ukoll għall-
pubbliku ġenerali. Din tkun mibgħuta lill-organizzaturi u tkun ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri jkunu informati dwar id-
deċiżjoni b’mod immedjat.

d) Id-deċiżjoni tkun suġġetta għall-verifikazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej kif ukoll mill-Ombudsman Ewropew skont ir-regoli rilevanti tal-liġi tal-Unjoni. L-
istess japplika b’mod korrispondenti, f’każ li l-Kummissjoni tastjeni milli tieħu tali deċiżjoni. 

e) Il-Kummissjoni tintroduċi b’mod pubbliku, fuq is-siti tal-internet tagħha, reġistru 
aċċessibbli tal-inizjattivi taċ-ċittadini rreġistrati li huma ta’ suċċess.

Ir-raba’ fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea: "pożizzjoni"
Ir-raba’ fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea tinkludi l-perjodu tar-riferiment oġġettiv tal-
Kummissjoni tat-talba tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Dan jasal fi tmiemu bil-pożizzjoni formali 
tal-Kummissjoni għat-talba ta’ inizjattiva taċ-ċittadini, fejn tissottometti proposta għal att 
legali. 

Ir-raba’ fażi tirrappreżenta l-mument politiku l-aktar sensittiv tal-proċedura sħiħa. Din 
finalment se tiddeċiedi jekk ċ-ċittadini humiex ser jesperjenzaw l-inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropea bħala strument ta’ parteċipazzjoni diretta fil-proċess regolatorju Ewropew u b’hekk 
ikunu motivati sabiex jipparteċipaw b’mod attiv fit-tfassil tal-proċess ta’ unifikazzjoni 
Ewropew. Din il-konsiderazzjoni għandha tissodisfa t-tfassil tal-proċedura.

Huwa ċertament indisputabbli l-fatt li l-Kummissjoni mhijiex obbligata mill-inizjattiva taċ-
ċittadini per se biex tissottometti proposta għal xi att legali jew anki proposta b’xi kontenut 



DT\747883MT.doc 7/7 PE414.326v01-00

MT

definit. Tali konsegwenza legali la hi assoċjata mar-regolamenti tat-Trattat ta’ Liżbona u 
lanqas ma tkun taqbel mal-ugwaljanza mixtieqa mill-Konvenzjoni Kostituzzjonali Ewropea
tal-inizjattiva taċ-ċittadini bit-talba legali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Bl-ebda mod 
talba permezz ta’ inizjattiva taċ-ċittadini ma għandha tesperjenza trattament differenti minn 
talba permezz ta’ wieħed miż-żewġ korpi leġiżlattivi. Għall-kuntrarju: Sabiex kemm jista’ 
jkun jitneħħa kull dubju li inizjattiva taċ-ċittadini tista’ “ma titteħidx daqshekk bis-serjetà”, 
jeħtieġ li din il-fażi tkun miftuħa għall-pubbliku u ssir bi trasparenza massima.

Għalhekk f’din il-fażi għandu jkun hemm djalogu dirett bejn l-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-
ċittadini u l-kunsill tal-membri tal-Kummissjoni, li fil-qafas tiegħu, l-organizzaturi jżommu d-
dritt li jippreżentaw b’mod dettaljat it-talba ta’ inizjattiva taċ-ċittadini. 

Linji gwida  għal tfassil possibbli tal-proċedura:

a) Inizjattiva taċ-ċittadini ppreżentata b’suċċess, tobbliga lill-Kummissjoni li timpenja ruħha li 
fi żmien perjodu adegwat turi l-pożizzjoni tagħha b’mod pubbliku, rigward il-kontenut tat-
talba tal-inizjattiva taċ-ċittadini. 

b) F’dan il-kuntest, il-kunsill tal-membri tal-Kummissjoni jikkonsulta lill-organizzaturi tal-
inizjattiva taċ-ċittadini u jagħtihom l-opportunità sabiex jippreżentaw b’mod dettaljat it-talba 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini. 

c) Il-Kummissjoni bħala kunsill tiddeċiedi b’mod obbligatorju dwar il-pożizzjoni tagħha għat-
talba ta’ inizjattiva taċ-ċittadini. Jekk ma tippreżenta l-ebda proposta, għandha tikkomunika r-
raġunijiet għal dan. 

d) Id-deċiżjoni hija mmirata kemm b’mod individwali, għall-organizzaturi kif ukoll għall-
pubbliku ġenerali. Din tkun mibgħuta lill-organizzaturi u tkun ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri jkunu informati dwar id-
deċiżjoni b’mod immedjat.

e) Jekk il-Kummissjoni tonqos milli tieħu din id-deċiżjonijiet, dan ikun suġġett għall-
verifikazzjoni ġuridika mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej kif ukoll mill-
Ombudsman Ewropew skont ir-regoli rilevanti tal-liġi Ewropea. 
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