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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet talab lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkludi s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal 
riżoluzzjoni:

A. filwaqt li huwa importanti li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Liżbona 
marbuta mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini, li huma mmirati li jħallu ċ-ċittadini Ewropej li 
jkollhom rwol dirett aktar important biex jinfluwenzaw atti leġiżlattivi Ewropej li huma 
meħtieġa għall-iskop li jiġu implimentati t-Trattati,

B. minħabba li d-dritt li titressaq petizzjoni ilu jeżisti mit-Trattat ta’ Maastricht, u minħabba
li l-Parlament żviluppa serje ta’ proċeduri mmirati li jirreaġixxu għal dan id-dritt 
importanti taċ-ċittadini u r-residenti Ewopej kollha, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda 
kwistjonijiet li jitrattaw l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE minn awtoritajiet lokali u  
nazzjonali u l-impatt ta’ din il-liġi fuq individwi u l-komunitajiet lokali tagħhom,

1. Jitlob li r-regolament dwar l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini, li jistabbilixxi 
l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt f’dan ir-rigward, li jkun ċar, sempliċi, jixraq 
għall-utent, u jinkludi elementi prattiċi marbuta mat-tifsira ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini 
sabiex ma titħallatx mad-dritt li titressaq petizzjoni;

2. Jesprimi t-tħassib tiegħu li, skont il-proposti li qegħdin jiċċirkolaw attwalment minn dawk 
li jappoġġaw l-Inizjattiva taċ-Ċittadini, ħafna eżempji prattiċi li qegħdin jidhru huma fil-
fatt petizzjonijiet tip ta’ kampanja, xi wħud minnhom huma diġà reġistrati fil-Parlament 
bħala petizzjonijiet, mingħajr ma fihom xi rabta mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini kif imfissra 
fit-Trattat;

3. Konsegwentement jitfa’ l-attenzjoni fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li ċ-ċittadini jafu tajjeb din 
id-distinzjoni, minħabba li d-dritt li jressqu petizzjoni huwa mmirat għall-Parlament 
Ewropew u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini lill-Kummissjoni;

4. Jinnota, barra minn hekk, li l-Parlament jeżerċita d-dritt tiegħu għall-inizjattiva 
leġiżlattiva, jista’ jiddeċiedi li jniedi din il-proċedura u jaġixxi fuq rakkomandazzjonijiet 
ibbażati fuq petizzjonijiet li jaslu għand il-kumitat kompetenti tiegħu;

5. Jitlob li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jingħata r-responsabilà li jissorvelja l-
implimentazzjoni tar-regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini, billi jiżgura li l-proposti 
li jsiru miċ-ċittadini jiġu kkunsidrati f’laqgħat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, li għalihom 
kumitati oħra relatati ma’ responsabiltà settorjali għall-qasam ta’ politika konċernata,
huma mistiedna u li fihom il-Kummissjoni għandha tiġi mistiedna tagħti opinjoni;

6. Jemmen li miżuri bħal dawn jistgħu jiżguraw aħjar il-kompatibiltà bejn il-proposti 
indirizzati lill-Kummissjoni fl-ewwel lok miċ-ċittadini u l-prijoritajiet u l-proposti tal-
Parlament approvati demokratikament;

7. Iqis li l-Parlament għandu jkun jista’ jippronunzja l-konvenjenza tal-Inizjattiva taċ-
Ċittadini, marbuta ma’ xi suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet li jsiru, qabel mal-
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Kummissjoni tipproċedi b’elaborazzjoni dettaljata ta’ test leġiżlattiv ibbażat fuq l-
Inizjattiva taċ-Ċittadini;

8. Jirrikonoxxi li kwistjonijiet ta’ eleġibilità jeħtieġ li jkunu indirizzati, u f’dak il-kuntest iqis 
li għandha tintwera flessibiltà fir-rigward ta’ x’isawwar eżatt id-“diversi Stati Membri” li 
minnhom għandhom jinġabru mitt firma u aktar; bl-istess mod, skont il-prattika użata fil-
petizzjonijiet, iqis li l-possibiltà li tiġi appoġġata l-Inizjattiva taċ-Ċittadini għandha tkun 
miftuħa għaċ-ċittadini u r-residenti Ewropej kollha mingħajr kwalifiki marbuta mal-età 
jew elementi diskriminatorji oħra.
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