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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar linji gwida għal proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-inizjattiva 
taċ-ċittadini.  
(2008/2169(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 192, it-tieni paragrafu, tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta’ Liżbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, iffirmat ġo Liżbona, fit-13 ta’ Diċembru 
20071,

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu fl-20 ta’ Frar 2008 fit-Trattat ta’ Liżbona3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu fid-19 ta’ Jannar 2006 fuq il-perijodu ta’ 
riflessjoni: l-istruttura, is-suġġetti u l-kuntest għal evalwazzjoni tad-dibattitu fuq l-Unjoni 
Ewropea 4,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 39 u 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
(A6-0000/2008),

                                               
1 ĠU  C 306, 17.12.2007, p. 1.
2 ĠU C 310. 16.12 2004, p. 1.
3 Testi Addottati, P6_TA(2008)0055
4 GU C 287 E, 24.11.2006, p. 306.
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wara li kkunsidra,

A. li permezz tat-Trattat ta’ Liżbona ġiet introdotta l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej – l-
Artikolu 11 Paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea kif imfassal mill-ġdid ("TEU
kif emendat");

B. li b’hekk miljun ċittadin tal-Unjoni jiksbu l-istess dritt, li bih jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni biex tissottometti proposta leġiżlattiva, bħal dak li kellu l-Kunsill qabel
meta ġiet iffurmata l-Komunità Ewropea fl-1957 (oriġinarjament l-Artikolu 152 tat-
Trattat dwar il-KEE, illum il-ġurnata l-Artikolu 208 tat-Trattat li jistabbilixxi il-
Komunità Ewropea (“TKE”), ’il quddiem l-Artikolu 241 tat-Trattat dwar il-Funzjoni tal-
Unjoni Ewropea ("TFUE") u tal-Parlament Ewropew mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Maastricht fis-sena 1993 (illum il-ġurnata l-Artikolu 192 TKE, ’il quddiem l-
Artikolu 225 TFUE) ;

C. li għalhekk iċ-ċittadini għall-ewwel darba huma involuti direttament fil-proċess 
Ewropew ta’ tfassil tal-liġi;

D. li l-Artikolu 11 Paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea kif emendat hu prodott 
tad-dritt għal parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika tal-Unjoni (l-Artikolu 10 Paragrafu 3
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea kif emendat) fuq bażi li l-inizjattiva taċ-ċittadini 
timmira li jkun hemm dritt individwali għall-parteċipazzjoni;

E. li din il-liġi tintitola liċ-ċittadini li jopponu lill-korpi tal-Unjoni u lill-Istati Membri 
meta jkun hemm ommissjoni tal-miżuri kollha, li jkunu apposta, biex jipprojbixxu l-
parteċipazzjoni fl-inizjattiva taċ-ċittadini, biex ifixkluha jew jagħmluha tidher inqas 
attraenti, kif ukoll għall-ħolqien ta’ proċedura biex ikun hemm il-perċezzjoni effettiva ta’ 
dan id-dritt;

F. li l-proċeduri u l-kundizzjonijiet tal-inizjattiva taċ-ċittadini, inkluż l-għadd minimu ta’ 
Stati Membri, li minnhom iċ-ċittadini li jipparteċipaw f’din l-inizjattiva għandhom ikunu, 
se jiġu stabbiliti permezz ta’ Regolament (l-Artikolu 24 Paragrafu 1 TFUE);

G. li bl-impożizzjoni ta’ dan ir-Regolament kif ukoll bl-eżekuzzjoni tiegħu se jiġu żgurati 
b’mod partikolari d-drittijiet bażiċi għal trattament ugwali, għal amministrazzjoni tajba u 
għal protezzjoni legali effettiva;

L-għadd minimu ta’ Stati Membri

H. li għandu jittratta l-“għadd minimu ta’ Stati Membri, li minnhom għandhom jiġu ċ-
ċittadini li jkunu jistgħu jipparteċipaw f’din l-inizjattiva” (l-Artikolu 24 Paragrafu 1 
TFUE) bħala "għadd sostanzjali ta’ Stati Membri” (l-Artikolu 11 Paragrafu 4 tat-Trattat 
dwar l-Ewropa kif emendat);

I. li l-arranġament tal-għadd minimu ta’ Stati Membri m’għandux isir b’mod arbitrarju, 
iżda għandu jkun orjentat skont l-għan ta’ din ir-regola u għandu jsir fid-dawl ta’ Artikoli 
oħra tat-Trattat,  biex jiġu evitati inkonsistenzi fl-evalwazzjoni;

J. li l-għan ta’ din ir-regola huwa li jiżgura, li l-punt tat-tluq tal-proċess leġiżlattiv 
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Ewropew ma jkunx influwenzat mill-interessi partikolari ta’ stati individwali, iżda minn 
interess Ewropew għall-ġid komuni; 

K. li l-Artikolu 76 tal-TFUE jindika, li Stat Membru minn kull erbgħa jagħmel proposti 
leġiżlattivi fejn ikun hemm kunsiderazzjoni suffiċjenti tal-ġid Ewropew komuni; dan 
jikkorrispondi mas-sottomissjoni tal-proposta leġiżlattiva nnifisha, filwaqt li l-inizjattiva 
taċ-ċittadini tistieden lill-Kummissjoni tissottometti tali proposta, u għalhekk titqies 
bħala pass ’il bogħod mill-proċess leġiżlattiv; li huwa għadd minimu biss li jista’ jitqies 
bħala wieħed li ma jqajjimx kontradizzjonijiet, numru li huwa inqas minn kwart tal-Istati 
Membri;

L. li l-għan ta’ din ir-regola jintlaħaq, jekk jintrabat ma’ għadd minimu ta’ 
dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ minn kull wieħed minn dawn l-Istati Membri; 

M. li l-Artikolu 11 Paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewrpea kif emendat jevalwa li 
b’miljun ċittadin tal-Unjoni f’popolazzjoni ta’ madwar 500 Miljun ruħ, 1/500 tal-
popolazzjoni għandu jitqies bħala rappreżentattiv;

Dwar l-età minima tal-parteċipanti

N. li l-Artikolu 11 Paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea kif emendat jindirizza 
liċ-ċittadini tal-Unjoni kollha;

O. li madankollu jidher li jagħmel sens li, tiġi stabbilita età minima għall-parteċipanti fl-
inizjattiva taċ-ċittadini;

P. li madankollu kull restrizzjoni fuq id-dritt għal parteċipazzjoni demokratika u kull 
trattament ugwali fuq bażi ta’ età għandhom ikunu f’konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità;

Q. li barra minn hekk għandhom jiġu evitati inkonsistenzi fl-evalwazzjoni, li jirriżultaw 
per eżempju, meta l-età minima għall-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej fi Stat 
Membru tkun iktar baxxa mill-età minima għall-parteċipazzjoni fl-inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropej;

Dwar il-Proċedura

R. li l-Kummissjoni permezz ta’ inizjattiva taċ-ċittadini li tkun ta’ suċċess tkun obbligata, 
li tindirizza l-ilmenti tagħhom u li tiddeċiedi, jekk u sa liema estent għandha tissottometti 
proposta xierqa għal strument legali;

S. li inizjattiva taċ-ċittadini tkun waħda ta’ suċċess biss jekk tkun permessa f’sens,

 li tinkludi t-talba tal-Kummissjoni li tiġi sottomessa proposta lill-Unjoni dwar 
strument legali,

 li għal din ir-raġuni l-Unjoni jkollha awtorità leġiżlattiva u l-Kummissjoni jkollha d-
dritt li tagħmel il-proposti, u
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 li l-istrument legali li ġie mitlub, ma jkunx illegali b’mod ovvju;

u jekk tkun waħda rappreżentattiva f’sens li tkun appoġġjata minn tal-inqas miljun 
ċittadin minn għadd sinifikanti ta’ Stati Membri;

T. li huwa x-xogħol tal-Kummissjoni li teżamina, jekk il-kondizzjoni għal inizjattiva taċ-
ċittadini li tkun ta’ suċċess humiex preżenti jew le;

U. li għall-organizzazzjoni ta’ inizjattiva taċ-ċittadini huwa meħtieġ, li qabel il-ġbir ta’ 
dimonstrazzjonijiet ta’ appoġġ, ikun hemm ċertezza legali dwar  l-ammissibiltà tal-
inizjattiva taċ-ċittadini;

V. li x-xogħol ta’ eżaminazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ ma jistax isir mill-
Kummissjoni u għalhekk għandu jkun eżerċitat mill-Istati Membri;

W. li jidher li jkun adegwat, jekk il-proċess tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea tinqasam 
fl-erba’ fażijiet li ġejjin:

 It-Tħabbir tal-Inizjattiva,

 Il-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ,

 Is-sottomissjoni tal-Inizjattiva,

 L-ippustjar tagħha mill-Kummissjoni;

Dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini kostituzzjonali

X. li ħaġa li tqajjem dibattitu hija, jekk l-Artikolu 11 Paragrafu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea kif ġie emendat jinkludix ukoll inizjattivi, li huma mmirati biex jemendaw it-
Trattati (inizjattivi taċ-ċittadini kostituzzjonali);

Y. li madankollu l-Parlament jilqa’ wkoll tali proposti taċ-ċittadini;

Z. li bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona għall-ewwel darba anke l-Parlament huwa 
mogħti d-dritt li jissottometti, “Abbozzi għall-emendar tat-Trattat";

jikkonkludi,

1. jitlob lill-Kummissjoni, biex eżatt wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona 
jissottometti proposta għal Regolament tal-inizjattiva taċ-ċittadini bbażata fuq l-Artikolu 
24 TFUE;

2. jitlob lill-Kummissjoni, li f’dan il-punt tikkunsidra b’mod adegwat l-anness ta’ din ir-
riżoluzzjoni fejn hemm ippreżentati xi linji gwida;

3. il-possibiltà li tinħatar persuna fil-Parlament li xogħolha jkun li teżamina l-inizjattiva taċ-
ċittadini kostituzzjonali;

4. jassenja lill-Presidenti tiegħu, biex jibagħtu din ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-
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ANNESS MAL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:  REFERENZI GĦALL-
KONTENUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI GĦAL REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL DWAR IL-PROĊEDURI U L-
KUNDIZZJONIJIET GĦAL INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI

Dwar l-iffissar tal-għadd minimu ta’ Stati Membri
1. L-għadd minimu ta’ Stati Membri, li minnhom għandhom jiġu ċ-ċittadini tal-Unjoni, li 

jipparteċipaw fl-inizjattiva taċ-ċittadini, niżel għal erbgħa.

2. Dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat biss, jekk minn kull Stat Membru rilevanti tal-inqas 1/500 
tal-popolazzjoni rispettiva jappoġġja l-inizjattiva.

Dwar l-iffissar tal-età minima tal-parteċipanti

3. Kull ċittadin tal-Unjoni li jkollu minn 16-il sena ’il fuq jista’ jipparteċipa fl-inizjattiva taċ-
ċittadini.

Dwar l-iżvilupp tal-proċedura

4. Il-proċedura tal-inizjattiva Ewropea taċ-ċittadini tikkonsisti mill-erba’ fażijiet li ġejjin:

 It-Tħabbir tal-Inizjattiva,

 Il-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ,

 Is-sottomissjoni tal-Inizjattiva,

 L-ippustjar tagħha mill-Kummissjoni;

5. L-ewwel fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tibda bit-tħabbir tal-inizjattiva taċ-
ċittadini mill-organizzaturi tal-Kummissjoni u tintemm b’deċiżjoni formali tal-
Kummissjoni dwar is-suċċess tat-tħabbir tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Din hija 
kkaratterizzata kif ġej:

a) Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej titlob li jkun hemm it-tħabbir korrett tagħha mill-
organizzaturi tal-Kummissjoni. Waqt it-tħabbir kull organizzatur għandu jiddikjara 
ismu, id-data tat-twelid,  in-nazzjonalità u l-indirizz ta’ fejn joqgħod kif ukoll it-test 
eżatt tal-inizjattiva taċ-ċittadini f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

b) Il-Kummissjoni teżamina l-ammissibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini mħabbra. 
Inizjattiva taċ-ċittadini tkun ammissibbli, jekk tissodisfa l-erba’ rekwiżiti li ġejjin:

 Tinkludi stedina lill-Kummissjoni Ewropea, biex tissottometti proposta għall-ħruġ 
ta’ strument legali tal-Unjoni Ewropea.
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 Skont it-Trattati, li huma l-bażi tal-Unjoni, l-Unjoni Ewropea hija assenjata r-
responsabiltà li toħroġ tali strument legali. 

 Skont it-Trattati, li huma l-bażi tal-Unjoni Ewropea, hija assenjata l-awtorità li 
tipproponi proposta għal tali strument legali. 

 L-istrument legali meħtieġ mhuwiex illegali b’mod evidenti.

Il-Kummissjoni tippermetti lill-organizzaturi li f'konformità mal-Artikolu 41 tal-
Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem jagħtu l-appoġġ meħtieġ, biex 
b’mod partikolari jiġi evitat it-tħabbir ta’ inizjattivi illegali. Barra minn hekk il-
Kummissjoni, fl-istess ħin, tinforma lill-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini 
dwar proġetti ta’ tfassil tal-liġi li diġà hemm u oħrajn ippjanati dwar il-kwisjonijiet 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini rilevanti kif ukoll dwar inizjattivi taċ-ċittadini li diġà 
tħabbru b’suċċess, li jikkonċernaw l-istess kwistjonijiet jew parti minnhom.

c) Fi żmien xahrejn wara t-tħabbir tal-inizjattiva taċ-ċittadini l-Kummissjoni hija 
obbligata li tieħu deċiżjoni dwar is-suċċess tat-tħabbir. Din id-deċiżjoni tinkludi 
stqarrija obbligatorja dwar l-ammissibiltà tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Rifjut tal-
inizjattiva mħabbra jista’ jsir biss ibbażat fuq raġunijiet legali. 

d) Id-deċiżjoni tkun immirata kemm għall-organizzaturi individwali kif ukoll għall-
pubbliku ġenerali. L-organizzaturi jħabbru din id-deċiżjoni u din tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istari Membri jiġu infurmati 
bid-deċiżjoni immedjatament.

e) Id-deċiżjoni hija suġġetta għal eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea kif ukoll mill-Ombusdman Ewropew b’konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Dritt tal-Unjoni. Dan ikun meħtieġ, fil-każ li l-Kummissjoni tonqos
milli tieħu tali deċiżjoni. 

f) Il-Kummissjoni tpoġġi fuq is-sit elettroniku tagħha li hija aċċessibbli għall-pubbliku 
ġenerali, lista tal-inizjattivi taċ-ċittadini li tħabbru b’suċċess. 

g) L-organizzaturi ta’ inizjattiva taċ-ċittadini jistgħu jikkanċellaw din l-inizjattiva fi 
kwalunkwe ħin. Imbagħad dawn l-inizjattivi jitqiesu bħala mhux imħabbra u jiġu 
mħassra mil-lista tal-Kummissjoni li ssemmiet hawn fuq.

6. It-tieni fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tikkonsisti mill-ġbir ta’ dikjarazzjonijiet ta’ 
appoġġ individwali għall-inizjattiva taċ-ċittadini li tkun imħabbra b’suċċess kif ukoll mill-
konferma uffiċjali tar-riżultati ta’ din il-ġabra mill-Istati Membri. Din hija kkaratterizzata 
kif jidher hawn taħt:

a) L-Istati Membri fil-leġiżlazzjoni tagħhom jaraw li jkun hemm proċedura effettiva 
għall-ġbir ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ korretti għal inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropej u għall-konferma uffiċċjali tar-riżultati ta’ din il-ġabra.
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b) Dikjarazzjoni ta’ appoġġ tkun korretta, jekk tkun saret fil-perjodu allokat għall-ġbir 
ta' dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ b’kunsiderazzjoni għal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Istati 
Membri u għad-Dritt tal-Unjoni. Il-perjodu allokat għall-ġbir ta’ dikjarazzjonijiet ta’ 
appoġġ jammonta għal sena. Dan jibda fl-ewwel jum tat-tielet xahar, u jsegwi d-
deċiżjoni li ssir wara t-tħabbir tal-inizjattiva taċ-ċittadini.

c) Kull appoġġ għandu jkun manifestat personalment, normalment permezz ta’ firma 
personali (bil-miktub jew f’ċerti sitwazzjonijiet anke b’mod elettroniku). Id-
dimostrazzjoni għandha turi tal-inqas l-isem, id-data tat-twelid, l-indirizz ta’ fejn 
toqgħod il-persuna u ċ-ċittadinanza tal-persuna li tkun qed turi l-appoġġ tagħha. Jekk 
din il-peruna jkollha iktar minn ċittadinanza waħda tindika biss waħda tal-għażla 
tagħha.

Id-dejta personali hija suġġetta għall-privatezza tad-dejta, li hija f’idejn l-
organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini. 

d) Id-dikjarazzjoni ta’ appoġġ ta’ inizjattiva taċ-ċittadini tista’ tkun ippreżentata darba 
biss. Kull dikjarazzjoni ta’ appoġġ għandu jkollha affidavit speċjali mill-persuna li 
tkun qed tagħti l-appoġġ, li qatt qabel ma ddikjarat l-appoġġ tagħha għall-istess 
inizjattiva taċ-ċittadini.

e) Kull dikjarazzjoni ta’ appoġġ tista’ titħassar matul il-perjodu allokat għall-ġbir ta’ 
dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ. L-appoġġ oriġinarjament imsemmi, jitqies minn issa ’il 
quddiem bħala wieħed mhux spjegat. Kull persuna li tagħti l-appoġġ tagħha għandha 
tinforma lill-organizzaturi. Kull dikjarazzjoni ta’ appoġġ għandu jkollha spjegazzjoni 
separata mill-persuna li tkun qed tagħti l-appoġġ, li hi irċeviet din l-istruzzjoni.

f) Kull persuna li toffri l-appoġġ tagħha tirċievi mingħand l-organizzatur kopja tad-
dikjarazzjoni ta' appoġġ tagħha, inkluża l-kopja tal-affidavit kif ukoll spjegazzjoni 
dwar in-notifika tal-possibiltà ta’ revoka.

g) L-Istati Membri jpoġġu lill-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini wara 
eżaminazzjoni tal-provi tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ fi żmien xahrejn, 
jikkonfermaw uffiċjalment l-għadd ta’ dikjarazzjonijiet korretti,  u jitniżżlu wara n-
nazzjonalità tal-persuni li jkunu qed jagħtu l-appoġġ. Huma jiggarantixxu permezz 
ta’ miżuri adegwati, li kull dikjarazzjoni ta’ appoġġ tkun ikkonfermata darba biss 
mill-Istati Membri u li konfermi ripetuti minn Stati Membri differenti jew minn 
postijiet differenti f’dawn l-Istati Membri jiġu evitati effettivament.

Id-dejta personali hija suġġetta għall-privatezza tad-dejta, li jieħdu ħsiebha l-
awtoritajiet ikkonċernati tal-Istati Membri. 

7. It-tielet fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tibda bis-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-
ċittadini mill-organizzaturi tal-Kummissjoni u tispiċċa bid-deċiżjoni formali tal-
Kummissjoni dwar is-suċċess tas-sottomissjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Din hija 
kkaratterizzata kif jidher hawn taħt:
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a) Inizjattiva taċ-ċittadini titlob li jkun hemm sottomissjoni korretta minn organizzaturi 
tal-Kummissjoni. Wara s-sottomissjoni għandhom jiġu ppreżentati l-konfermi tal-
Istati Membri dwar l-għadd ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ. 

b) Il-Kummissjoni teżamina r-rappreżentattività tal-inizjattiva taċ-ċittadini sottomessa. 
Inizjattiva taċ-ċittadini tkun rappreżentattiva, 

 meta tkun appoġġjata minn tal-inqas miljun ċittadin tal-Unjoni, 

 meta tkun tinkludi ċittadini li ġejjin tal-inqas minn erba’ Stati Membri differenti 

 meta l-għadd ta’ ċittadini ta’ Stat Membru jammonta għal tal-inqas 1/500 tal-
popolazzjoni ta’ dan l-Istat Membru. 

c) Fi żmien xahrejn wara s-sottomissjoni l-Kummissjoni hija obbligata li tiddeċiedi 
dwar is-suċċess tas-sottomissjoni. Din id-deċiżjoni tinkludi stqarrija obbligatorja 
dwar ir-rappreżentattività tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Rifjut tas-sottomissjoni jista’ 
jsir biss jekk ikun ibbażat fuq bażijiet legali. 

d) Id-deċiżjoni tkun immirata kemm għall-organizzaturi individwali kif ukoll għall-
pubbliku ġenerali. L-organizzaturi jħabbru din id-deċiżjoni u din tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri jiġu infurmati 
bid-deċiżjoni immedjatament.

e) Id-deċiżjoni hija suġġetta għal eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea kif ukoll mill-Ombusdman Ewropew b’konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Dritt tal-Unjoni. Dan ikun meħtieġ, fil-każ li l-Kummissjoni tonqos 
milli tieħu tali deċiżjoni. 

f) Il-Kummissjoni tpoġġi fuq is-sit elettroniku tagħha lista, li hija aċċessibbli għall-
pubbliku ġenerali, tal-inizjattivi taċ-ċittadini li tħabbru b’suċċess. 

8. Ir-raba’ fażi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tinvolvi l-istudju prattiku tal-
Kummissjoni tat-talbiet tal-inizjattiva taċ-ċittadini u tintemm bil-pożizzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-talba tal-inizjattiva taċ-ċittadini, għal sottomissjoni ta’ proposta għal 
strument legali. Hija kkaratterizzata kif jidher hawn taħt:

a) Inizjattiva taċ-ċittadini li tkun sottomessa b’suċċess tobbliga lill-Kummissjoni, li fi 
żmien perjodu raġonevoli tindirizza l-kontenut tat-talbiet tal-inizjattiva taċ-ċittadini u 
b’mod pubbliku tieħu l-pożizzjoni tagħha dwar dan.

b) Fi ħdan dan il-qafas il-Kulleġġ tal-membri tal-Kummissjoni jisma’ l-organizzaturi 
tal-inizjattiva taċ-ċittadini u jagħtihom iċ-ċans li jispjegaw fid-dettall dwar xiex inhi 
kkonċernata l-inizjattiva taċ-ċittadini. 

c) Bħala kulleġġ il-Kummissjoni hija obbligata li tieħu deċiżjoni dwar il-pożizzjoni 
tagħha dwar l-istedina biex ikun hemm inizjattiva taċ-ċittadini. Jekk m’għandhiex 
intenzjoni li tissottometti proposta, għandha tagħti r-raġunijiet għal dan.
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d) Id-deċiżjoni tkun immirata kemm għall-organizzaturi individwali kif ukoll għall-
pubbliku ġenerali. L-organizzaturi jħabbru din id-deċiżjoni u din tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri jiġu infurmati 
bid-deċiżjoni immedjatament.

e) Jekk il-Kummissjoni, tonqos milli tieħu din id-deċiżjoni, din tkun suġġetta għal 
eżaminazzjoni legali mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-
Ombudsman Ewropew b’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Dritt 
Ewropew.
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