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Pass intermedju għall-implimentazzjoni ta’ ECGI

Introduzzjoni: Minn esperjenzi limitati għall-ħruġ miċ-ċirku vizzjuż

1-. L-inizjattivi tal-KE ġabu għadd kbir ta’ esperjenzi iżda laħqu għadd limitat ta’ persuni
Il-konsultazzjoni u d-dibattitu pubbliku organizzati mill-Kummissjoni biex terġa’ tingħata l-
ħajja lill-proposti inklużi fil-Pjan D għal Demokrazija, Djalogu u Dibattitu, il-White paper
dwar il-Komunikazzjoni fuq Politika Ewropea għall-Komunikazzjoni u fl-aħħar nett il-
Komunikazzjoni Niddibattu l-Ewropa attiraw kontribut konsiderevoli, iżda baqgħu limitati 
ħafna minħabba li laħqu biss ftit eluf ta’ parteċipanti (kienu mistennija li jilħqu 50.000 
ċittadin b’mod indirett). 

2-. Proposta għal konsultazzjoni elettronika interattiva bidirezzjonali msejsa fuq reġistrazzjoni
Pass xieraq lejn l-implimentazzjoni ta’ ECGI fil-ġejjieni, bħala komunikazzjoni interattiva 
bidirezzjonali, għandu jissejjes fuq għodod elettroniċi, inkluż it-twaqqif ta’ reġistru tal-
votanti, u għandu jkun appoġġjat minn promozzjoni effikaċi permezz ta’ rabtiet sodi ma’ 
midja oħra barra l-ambitu tal-Internet. 

3-. Noħorġu miċ-ċirku vizzjuż lejn pjattaforma għad-djalogu li żżomm fuq saqajha 
Dan jidher bħala l-uniku mod kif noħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-inkapaċità biex nilħqu għadd 
sinifikanti ta’ ċittadini – miljuni minflok biss ftit eluf, u ninvolvuhom fi djalogu regolari 
kontinwu li jmur lil hinn mill-parteċipazzjoni tagħhom fl-elezzjonijiet Ewropej darba kull 
ħames snin.

I. Konklużjonijiet dwar il-kontribut tal-esperti fis-smigħ pubbliku tat-8 ta’ Diċembru

1. Kriżi ta’ leġittimità u l-perikli ta’ riżultat b’effett newtrali

L-esperti mistiedna wrew l-ezistenza ta’ kriżi moħbija li qed tolqot l-UE f’livell ta’ leġittimità 
tal-istituzzjonijiet tagħha kif ukoll il-proġett UE inġenerali. Iċ-ċittadini m’għandhom la 
interess u lanqas aċċess għall-informazzjoni l-aktar importanti dwar kwistjonijiet tal-UE, anke 
jekk għadhom jappoġġjaw l-integrazzjoni fl-UE (fuq dik il-materja, ara d-Dokument ta’ 
Ħidma preċedenti tiegħi). Is-Sur Schmitter enfasizza d-differenza bejn il-kriżi tal-leġittimità 
f’livell nazzjonali u f’livell tal-UE – din tal-aħħar hija mċaħħda mill-kapitali storika tagħha u 
għalhekk vulnerabbli b’mod aktar dirett. Skont is-Sur Siedentop, it-theddida ewlenija għal-
leġittimità tal-UE huwa li f’għajnejn iċ-ċittadin il-kompetizzjoni bejn il-livelli nazzjonali u l-
livelli tal-UE tagħti riżultat newtrali: "jekk huma [=l-UE] jirbħu, aħna [iċ-ċittadini tal-Istat 
Membru] nitilfu".

2. Perspettivi tad-demokrazija transnazzjonali Ewropea 

Is-Sinjuri Siedentop, Kaufman u Schmitter insistew ukoll fuq il-kriżi li qed taffettwa ħażin is-
sistema tal-partiti politiċi inġenerali. Huma qablu dwar il-ħtieġa li jiġu żviluppati mezzi oħra 
biex iqarrbu l-UE lejn iċ-ċittadini tagħha u jqanqlu b’mod attiv  l-iżvilupp ta’ identità komuni 
tal-UE, u d-dimostrazzjonijiet politiċi jkunu riżultat tagħha u mhux prekondizzjoni. Is-Sur 
Schmitter u s-Sur Esposito insistew dwar l-opportunità li jintużaw mezzi elettroniċi għal 
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konsultazzjoni bħal din biex titqanqal id-demokrazija transnazzjonali, u rreferew għall-
esperjenza tal-Iżvizzera, l-Estonja u l-Finlandja fl-użu tagħhom. Huma kkonfermaw il-ħtieġa 
tar-regolarità ta’ tali konsultazzjonijiet biex jiġi żgurat li din ma tmurx lura. 

3. Il-Limitazzjoni tal-attivitajiet tal-UE li jilħqu l-udjenza 

Is-Sur Dumort, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea, illimita ruħu għal preżentazzjoni  
dwar l-istrumenti ta’ komunikazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, u ffoka b’mod 
partikolari fuq it-tieni ġenerazzjoni ta’ Konsultazzjonijiet maċ-Ċittadini Ewropej, u kkonkluda 
li tali inizjattivi laħqu direttament jew indirettament 50.000 ċittadin biss.

II. Proposta għal pass intermedju fl-implimentazzjoni tal-ECGI

1. Benefiċċji mistennija minn ECGI sħiħa (Konsultazzjoni ta’ Interess Ġenerali maċ-
Ċittadini Ewropej)

Sitwazzjoni bħal din m’għandhiex twassal biex immorru lura mill-proġett tat-twaqqif ta’ 
ECGI. Ir-Rapporteur jemmen li l-iżvilupp futur tagħha, fil-perspettiva għat-terminu medju 
taż-żmien għandu, bi tħejjija xierqa, jikkontribwixxi b’mod konsiderevoli għal dan li ġej:

a. tqanqil tal-iżvilupp ta’ spazju ta’ dibattitu pubbliku Ewropew

b. tqarrib (f’termini ta’ informazzjoni u involviment) tal-UE lejn iċ-ċittadini tagħha 

c. tqanqil tal-parteċipazzjoni u l-attività pubblika taċ-ċittadini

d. tisħiħ tal-involviment tal-partiti politiċi u s-settur tal-NGOs fuq skala Ewropea 

L-ECGI jkollha wkoll il-kapaċità li ttejjeb ir-relazzjonijiet mal-partiti politiċi u s-settur tal-
NGOs permezz tal-involviment tagħhom fid-dibattiti u li toħloq rabta bejn il-livell nazzjonali 
u dak tal-UE (element partikolarment kruċjali għall-"invenzjoni mill-ġdid" tal-partiti politiċi)

e. identifikazzjoni transkonfinali li twassal għall-ħolqien ta’ demostrazzjonijiet Ewropej

Jeħtieġ ukoll li nenfasizzaw li l-konsultazzjoni maċ-ċittadini madwar l-EU kollha fuq l-istess 
kwistjonijiet waqt l-issodisfar tal-kundizzjonijiet ta’ regolarità u simultanjetà f’livell tal-UE 
tippermetti prattika ta’ żvilupp gradwali li tqanqal attivitajiet transkonfinali u transnazzjonali 
u skambju bejn il-partiti politiċi u l-midja, u tagħti liċ-ċittadini verament sens ta’ żvilupp 
simultanju tad-demokrazija Ewropea.

2. Il-qafas previst għat-twaqqif ta’ ECGI 

a. Tul ta’ żmien meħtieġ

Biex jinħolqu l-qafas u l-kundizzjonijiet meħtieġa għal bidu b’suċċess, jeħtieġ żmien, tħejjija 
soda, komunikazzjoni b’saħħitha u fluwida bejn l-atturi, u esperjenza akkumulata. Tista’ tkun 
kwistjoni ta’ 3-6 snin.
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b. Aċċettazzjoni attwali tal-istrument propost għal ECGI 

Id-dibattitu fi ħdan il-Kumitat AFCO wera li Konsultazzjoni ta’ Interess Ġenerali maċ-
Ċittadini Ewropej, kif proposta mir-rapporteur bħala mezz li jipprovdi l-integrazzjoni 
Ewropea bil-bażi ideoloġika u politika wiesgħa meħtieġa għat-twettiq b’suċċess tagħha,  se 
tkun diffiċli biex titqiegħed fil-prattika fil-kundizzjonijiet attwali minħabba r-raġunijiet li 
ġejjin:

- l-għan ta’ strument ġdid bħal dan li jitlob sforz ġmielu mill-istituzzjonijiet Ewropej u li 
jista’ jkun previst biss wara perjodu ta’ adattament u rfinar biex tali strument jaqbel mal-
meżżi u jikseb aċċettazzjoni usa’.

- in-nuqqas ta’ esperjenza fil-prattika fuq skala daqshekk wiesgħa kemm f’livell tal-
istituzzjonijiet tal-UE  u kemm f’livell ta’ soċjetajiet ċivili fl-UE.

4. Suġġerimenti għal pass intermedju:  Konsultazzjoni elettronika interattiva (IEC)

Biex jinkiseb ammont biżżejjed kbir ta’ esperjenza, biex iċ-ċittadini u l-opinjoni pubblika 
jidraw din il-prattika u biex gradwalment nimpenjaw il-Kummissjoni Ewropea, ir-rapporteur 
jissuġġerixxi li jiġu analizzati l-għażliet disponibbli u jiġi żviluppat stadju intermedju –
konsultazzjoni elettronika interattiva maċ-ċittadini. Bħal fil-każ ta’ ECGI, din il-
konsultazzjoni interattiva għandha tkopri kwistjonjiet fundamentali dwar il-futur qarib tal-UE 
(possibiltà ta’ proposti leġiżlattivi).

III. It-tfassil tal-pass intermedjarju

1. Prerekwiżiti

a. Informazzjoni minn sħarriġ tal-Ewrobarometru

Is-sura u l-kriterji ta’ parteċipazzjoni bħal din, għandhom jiġu stabbiliti skont ir-riżultati tal-
istħarriġ tal-Ewrobarometru (skont ir-rakkomandazzjoni tal-esperti) dwar l-objettivi u l-
modalitajiet ta’ komunikazzjoni interattiva, u wkoll skont l-attitudnijiet lejn konsultazzjoni 
ġenerali diretta.

b. Ir-reġistru tal-votanti tal-UE

Wara l-isħarriġ, il-Kummissjoni għandha twaqqaf reġistru taċ-ċittadini skont ir-regoli tar-
reġistrazzjoni tal-votanti fl-Istati Membri. Jidher li jista’ jkun meħtieġ li f’dan il-livell jiġi 
stabbilit servizz kompetenti, dipartiment jew unità bejn is-servizzi. Dan ir-reġistru għandu 
jkun miftuħ għaċ-ċittadini li jridu jipparteċipaw fil-konsultazzjoni. Reġistru tal-votanti 
jipprovdi vantaġġi sostanzjali f’dik li hi sigurtà u involviment taċ-ċittadini, u jgħin biex 
titwaqqa’ bażi ta’ prattika ta’ konsultazzjoni regolari. Iċ-ċittadini kollha se jkunu mistiedna 
biex jireġistraw. Trid tingħata attenzjoni speċjali lill-pubbliċità biex iċ-ċittadini jitħajru 
jirreġistraw. Għandha ssir promozzjoni qawwija tal-proċess tar-reġistrazzjoni permezz tal-
midja tal-UE (bl-irwol speċifiku tal-midja pubblika), u għandu jiġi appoġġjat/approvat mill-
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partiti politiċi u l-NGOs. 

Minbarra l-monitoraġġ tal-appoġġ għall-UE, il-vantaġġi tat-twaqqif ta’ tali reġistru huma li 
jkollok mezz iktar sod biex tikkomunika maċ-ċittadini involuti. 

2. Proċedura

a. Il-ġbir tat-tweġibiet

Il-Kummissjoni għandha tindirizza serje ta’ mistoqsijiet (3-10) liċ-ċittadini reġistrati, stabbiliti 
b’mod konġunt bil-ftehim tal-Kummissjonijiet tal-PE, li jitrattaw l-għadd ta’ kwistjonijiet 
dwar id-dimensjoni futura tal-UE, imma wkoll mistoqsijiet partikolari dwar il-futur immedjat 
(proposti leġiżlattivi futuri).
It-tweġibiet għandhom jinġabru mill-Kummissjoni, prinċipalment permezz ta’ għodod ta’ 
votazzjoni elettronika, wara perjodu ta’ bejn xahrejn u tliet xhur, meta dawk il-mistoqsijiet 
jiġu ppubblikati u rreklamati. Perjodu bħal dan għandu jinħoloq fi ħdan d-dibattitu dwar il-
mistoqsija proposta li tassoċja l-istituzzjonijiet tal-KE mal-istituzzjonijiet nazzjonali u mal-
pubbliċità tal-midja. Matul dan il-perjodu ċ-ċittadini għandu jkollhom l-opportunità li 
jirreġistraw ukoll. Il-votazzjoni għandha tkun simultanja skont kemm jissuġġerixxi l-istħarriġ 
u jippermettu l-kundizzjonijiet. Il-votanti mhux reġistrati ma jkunux jistgħu jipparteċipaw.

b. L-interpretazzjoni tar-riżultati:bini ta’ fiduċja

Ir-riżultati ta’ tali konsultazzjoni interattiva għandhom jinġabru u jiġu analizzati mill-korp 
speċjali stabbilit f’livell tal-Kummissjoni Ewropea flimkien ma’ grupp intermedju stabbilit 
f’livell tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet formali tal-istituzzjonijiet għandhom jiġu 
ppubblikati flimkien u deskrizzjoni ta’ dak li jista’ jiġri meta ssir l-implimentazzjoni.

3. L-iżvilupp ta’ għodod u tekniki għat-tisħiħ tal-parteċipazzjoni

a. Pubbliċità u rabta ma’ mezzi oħra tal-midja 

Jekk tali konsultazzjoni se tiffoka fuq persuni li huma midħla mal-għodod tal-internet, jeħtieġ 
li tiġi stabbilita rabta soda ma’ mezzi oħra tal-midja  permezz ta’ reklami fil-midja stampata u 
dik awdjoviżiva. Il-partiti politiċi u l-NGOs għandhom jistiednu liċ-ċittadini biex 
jipparteċipaw ukoll.  

b. Dibattiti Transnazzjonali   

Il-preżentazzjoni u l-kampanja għandhom jiżviluppaw l-użu ta’ diversi għodod u tekniki 
eżistenti mmirati biex isaħħu l-parteċipazzjoni bħal skambji u dibattiti strutturati bejn il-
mexxejja f’livell nazzjonali u Ewropew.

c. Għajnuna dwar l-elezzjoni fuq l-internet (Smartvote)

L-għajnuna dwar l-elezzjoni fuq l-internet (Smartvote) hija għodda eleganti għall-votazzjoni 
elettronika li tipprovdi liċ-ċittadini b’mezz biex iqabblu l-għażliet tagħhom ma’ dawk tar-
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rappreżentanti eletti tagħhom, u b’hekk fl-istess waqt tissaħaħ kemm id-demokrazija 
rappreżentattiva u kemm dik parteċipattiva.
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