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III.  Kwestjonijiet separati

§ 5. Il-kwestjoni "għadd sinifikanti ta’ Stati Membri"

Skont l-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-verżjoni l-ġdida, iċ-
ċittadini tal-Unjoni li jappoġġjaw inizjattiva taċ-ċittadini għandhom ikunu ċittadini minn 
għadd sinifikanti ta’ Stati Membri. X’inhu madanakollu mifhum b’"għadd sinifikanti", għadu 
bla spjegazzjoni u għandu minflok, skont l-Artikolu 24, paragrafu 1 tat-Trattat tal-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ikun stabbilit mil-leġiżlatur, li għall-bidu tibqalu l-
possibiltà għal manuvra ta’ bejn 2 sa 26 Stat Membru. Iż-żewġ estremitajiet biss, fejn 
b’"għadd sinifikanti" jista’ jkun mifhum kemm Stat Membru wieħed jew inkella s-27 Stat 
Membru, jistgħu jkunu impossibbli legalment. 

L-interpretazzjoni tal-kunċett "għadd sinifikanti ta’ Stati Membri" għandha ssir ukoll fid-dawl 
ta’ dispożizzjonijiet differenti tat-Trattat sabiex ikunu evitati kontradizzjonijiet ta’ 
evalwazzjoni. Għalhekk min-naħa għandu jitqies li wieħed mill-prinċipji fundamentali tas-
sistema legali tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta l-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ nazzjonalità. Fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, huwa fundamentali 
li n-nazzjonalità taċ-ċittadini tal-Unjoni ma jkollha ebda sinifikat. Kull devjazzjoni minn 
hawn ’il quddiem tkun teħtieġ ġustifikazzjoni li tinftiehem u li tkun tista’ sseħħ biss sakemm 
din tkun meħtieġa biex jintlaħaq għan leġittimu. Barra minn hekk, l-istabbiliment totalment 
arbitrarju tal-għadd tal-Istati Membri bħala "sinifikanti" jista’ jkun kontradittorju. 

L-għan leġittimu tar-rekwiżit li dawk il-persuni li jappoġġjaw inizjattiva taċ-ċittadini jkunu 
ġejjin minn bosta Stati Membri differenti, jinsisti li għandu jkun iggarantit li l-punt ta’ tluq 
tal-proċess regolatorju Ewropew ma jkunx immexxi minn interess partikulari ta’ xi Stat 
Membru wieħed biss, iżda li għandu jkun fl-interess ġenerali Ewropew. Għaldaqstant, huwa 
fundamentali li l-Kummissjoni jkollha wkoll il-monopolju tal-proposti.

Madanakollu, atti legali b’rabta mal-oqsma tal-libertà, tas-sigurtà u tal-liġi skont l-Artikolu 76 
tat-Trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jinħarġu bl-inizjattiva ta’ kwart mill-
Istati Membri. Għalhekk it-Trattat innifsu fih indikazzjoni għall-għadd tal-Istati Membri li fih 
nnifisu jista’ jqis b’mod adegwat l-interess ġenerali Ewropew. Għal din l-evalwazzjoni, il-
leġiżlatur m’għandux jopponi t-tfassil ta’ inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea. 

F’dan il-kuntest tajjeb ukoll li jkun ikkonsidrat li l-Artikolu 76 tat-Trattat tal-funzjonament
tal-UE għandu referenza għall-għadd meħtieġ ta’ Stati Membri parteċipanti għall-
preżentazzjoni diretta tal-proposta regolatorja, filwaqt li l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea 
fiha "biss" it-talba lill-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta’ tali proprosta. B’hekk din 
tikkonċerna livell tal-proċess regolatorju, li jippreċedi lil dak li hemm referenza għalih fl-
Artikolu 76 tat-Trattat tal-funzjonament tal-UE. L-istabbiliment tal-"għadd sinifikanti ta’ Stati 
Membri" skont l-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida, jista’ 
għalhekk jitqies bħala konsistenti biss jekk ikun taħt il-kwart tal-għadd tal-Istati Membri 
skont l-Artikolu 76 tat-Trattat tal-funzjonament tal-UE.

Konsegwentement, il-leġiżlatur għandu, fir-rigward tal-istabbiliment ta’ liema numru ta’ Stati 
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Membri jitqies bħala "sinifikanti" skont l-Artikolu, 11 paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-
verżjoni il-ġdida, skop legali u politiku konsistenti minn 2 sa 6 Stati Membri. Jekk il-
Parlament Ewropew jixtieq illi permezz tal-istabbiliment tal-kondizzjonijiet u tal-proċeduri li 
japplikaw għall-inizjattiva taċ-ċittadini jagħti sinjal politiku ċar li jelimina dak li jista’ jkun ta’ 
ostakolu mhux meħtieġ għall-eżerċitar tad-dritt għall-parteċipazzjoni f’inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropea, allura l-istabbiliment  ta’ erba’ Stati Membri bħala għadd sinifikanti skont l-
Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni il-ġdida, jidher li jagħmel sens u hu 
adegwat.

Bla dubju ta’ xejn, l-għan tar-rekwiżit li l-persuni li jappoġġjaw inizjattiva taċ-ċittadini 
għandhom ikunu ċittadini ta’ għadd sinifikanti ta’ Stati Membri, ikun kkonsidrat b’mod 
adegwat biss, meta dan ikun marbut fl-istess ħin mar-rekwiżit tal-għadd minimu ta’ persuni li 
joffru l-appoġġ tagħhom, minn kull wieħed minn dawn l-Istati Membri. Orjentazzjoni 
adegwata għal dan hija pprovduta fl-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE innifsu li 
jikkonsidra li l-istabbiliment tar-rekwiżit ta’ miljun ċittadin Ewropew fih l-evalwazzjoni li 1 
minn kull 500 tal-popolazzjoni tkun rappreżentazzjoni adegwata. Din l-evalwazzjoni għandha 
għalhekk tiġi addotta bħala rappreżentattività tal-Istati Membri individwali.

§ 6. Kondizzjonijiet oħrajn li japplikaw għall-inizjattiva taċ-ċittadini

Minbarra t-tifsira tal-kunċett ta’ "għadd sinifikanti ta’ Stati Membri", ir-regolament għandu 
jistabbilixxi wkoll kondizzjonijiet oħrajn li għandhom japplikaw għall-inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropea. Min-naħa wieħed isaqsi jekk il-parteċipazzjoni ta’ persuna f’inizjattiva taċ-ċittadini
għandhiex tkun marbuta ma’ rekwiżiti suġġettivi oħra minbarra ċ-ċittadinanza tal-Unjoni.
B’mod speċjali l-età tista’ tkun tali kriterju. Madanakollu, l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea 
m’għandhiex tkun limitata biss għall-adulti. Fl-opinjoni tar-rapporteur, ir-regolament jista’ 
jkollu klawsola fejn iċ-ċittadini tal-Unjoni kollha li jkunu għalqu l-erbatax-il sena jkunu 
jistgħu jieħdu sehem f’inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea. 

Mistoqsija oħra dwar ir-regolament li teħtieġ tweġiba hi jekk inizjattiva taċ-ċittadini tistax 
tkun organizzata wkoll minn persuna individwali, jew jekk għandhiex tkun organizzata 
dejjem minn għadd ta’ persuni, u jekk iva, jekk dawn għandhomx jibnu xi forma ta’ 
organizzazzjoni u jekk għandhomx ikunu ġejjin minn Stati Membri differenti. 

§ 7. Il-problema ta’ inizjattiva taċ-ċittadini kostituzzjonali

Fost l-organizzazzjonijiet mhux governattivi hemm dibattitu dwar jekk l-Artikolu 11,
paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida, jinkludix b’mod bażiku wkoll inizjattivi 
taċ-ċittadini kostituzzjonali, jiġifieri tali inizjattivi li huma mmirati għal emenda tat-Trattati 
infushom. Dan jaffaċċja, madanakollu, oġġezzjonijiet legali. 

Ir-regolamenti għall-inizjattiva taċ-ċittadini u għall-emenda tat-Trattat "ma jaqblux" ma’ 
xulxin. L-inizjattiva taċ-ċittadini skont l-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-
verżjoni l-ġdida, fiha t-talba lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta għall-ħruġ ta’ att
legali tal-Unjoni. Din għandha l-għan li twassal għall-ħruġ ta’ att legali tal-Unjoni, li għalih il-
Kummissjoni għandha d-dritt għall-proposta. Madanakollu, tali att legali, mhuwiex previst fil-
proċedura ordinarja u ta’ diversi livelli tal-emenda tat-Trattat. 
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B’hekk emenda tat-Trattati ssir b’mod bażiku permezz ta’ Trattat bejn l-Istati Membri 
(permezz ta’ qbil bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri, li jkun ġie rratifikat 
mill-Istati Membri). Fil-fatt il-Kummissjoni għandha d-dritt li tippreżenta lill-Kunsill 
"abbozzi għall-emendi tat-Trattati". Il-liġi tal-Unjoni tagħmel diistinzjoni kbira, mil-lat 
kunċettwali, bejn "proposti" min-naħa l-waħda u "abbozzi" jew "inizjattivi" min-naħa l-oħra, 
tant li huwa dibattibbli jekk tali "abbozz" jistax ikun ikkonsidrat bħala "proposta" fis-sens tal-
Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida. Jidher li hu aktar 
problematiku minn hekk il-fatt li l-emendi tat-Trattat– li huma konklużi mill-Istati Membri –
ikunu ppreżentati bħala atti legali tal-Unjoni. 

Rikors għal stadju intermedjarju individwali fil-proċess tal-proċedura tal-emenda tat-Trattat 
jista’ jkun ukoll problematiku. Fil-fatt wara l-poċedura ordinarja tal-emenda tat-Trattati, "l-
abbozzi għall-emenda tat-Trattati" ippreżentati mill-Kummissjoni lill-Kunsill, jiġu mgħoddija 
lill-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew jista’ konsegwentement jiddeċiedi li jeżamina 
dawn l-abbozzi (matul konvenzjoni kostituzzjonali jew fejn applikabbli, matul konferenza 
intergovernattiva) u din id-deċiżjoni tkun fil-fatt qed tirrappreżenta, b’mod indisputibbli, att 
legali tal-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-
ġdida. Teknikament, il-Kummissjoni hawnhekk m’għandha l-ebda dritt għal proposta, għaliex 
"l-abbozz" tagħha (sakemm wieħed ma jikkonsidrahx bħala "proposta") huwa relatat mal-
"emenda tat-Trattati" u mhux eżattament mad-deċiżjoni dwar l-eżaminazzjoni tal-abbozzi. 

Madanakollu, irrispettivament minn din il-kwestjoni legali kkomplikata, skont ir-rapporteur, 
m’hemmx dubju dwar in-neċessità politika ta’ inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea 
kostituzzjonali. Fl-isfond tal-iżviluppi ta’ dawn l-aħħar snin, l-istituzzjonijiet Ewropej 
għandhom jilqgħu l-ideat u l-proposti taċ-ċittadini anke fir-rigward tar-reviżjoni tat-Trattati.

Permezz tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, il-Parlament Ewropew jingħata d-dritt li 
jippreżenta "l-abbozzi għall-emenda tat-Trattati". Fl-opinjoni tar-rapporteur għandhom 
għalhekk ikunu eżaminati l-possibbiltajiet, sabiex tkun aċċettata inizjattiva taċ-ċittadini 
analoga skont l-Artikolu 11, paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-UE, il-verżjoni l-ġdida, u fl-istess 
ħin inizjattiva taċ-ċittadini kostituzzjonali iżda li tkun immirata direttament lejn il-Parlament 
Ewropew. Għal dawn jkunu jistgħu japplikaw l-istess kondizzjonijiet u proċedura analogi, 
biss id-destinatarju flok il-Kummissjoni Ewropea jkun l-Parlament Ewropew. 
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