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Għeżież qarrejja,

F'April 2012, iċ-ċittadini Ewropej bdew jibbenefikaw minn dritt ġdid li jagħtihom vuċi aktar b’saħħitha fil-
kwistjonijiet tal-UE – l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Permezz ta' din l-għodda demokratika b'saħħitha, 
iċ-ċittadini jistgħu jesprimu t-talbiet tagħhom b’mod ġdid, li qatt ma kien permess qabel. Billi jiġbru miljun 
firma mill-Ewropa kollha jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi jew tibdel leġislazzjoni 
Ewropea. B’dan il-mod, iċ-ċittadini jistgħu jirsistu biex mistoqsija titqiegħed fuq l-aġenda tal-UE u 
għalhekk isiru atturi attivi fix-xena Ewropea.

Filwaqt li xi ċittadini diġà jgawdu drittijiet simili fil-livell lokali, reġjonali u saħansitra nazzjonali, din 
hija l-ewwel darba li ntuża mekkaniżmu bħal dan f’livell transnazzjonali. Madankollu, mhuwiex faċli 
li jinġabru miljun firma minn fost il-500 miljun Ewropew, minn 28 Stat Membru fejn huma mitkellma 
lingwi differenti. Dan jitlob ħafna ħidma iebsa, dedikazzjoni u kooperazzjoni minn ċittadini fl-Ewropa li 
jaħsbuha l-istess.

Din il-gwida għandha l-għan li tipprovdilek l-informazzjoni bażika dwar kif tista’ tinvolvi ruħek. F’disa’ 
passi tispjega x’għandhom jagħmlu l-organizzaturi ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, meta għandhom 
jagħmlu dan, x’inhuma l-ostakli li jridu jingħelbu u l-proċeduri li jridu jiġu segwiti: mill-ewwel idea 
tal-inizjattiva għar-reġistrazzjoni sal-ġbir tal-firem u, nisperaw, il-preżentazzjoni tal-miljun firma lill-
Kummissjoni Ewropea.

Sa mill-bidu tal-proġett Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew kien il-vuċi istituzzjonali tas-
soċjetà ċivili u sostenitur tad-drittijiet taċ-ċittadini biex jipparteċipaw f’dan il-proġett. Appoġġjajna l-idea 
ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini mill-bidu nett u ġġilidna għal sett ta’ regoli sempliċi u li jinftiehmu. Nemmnu 
bis-sħiħ li ċittadini rispettużi u impenjati jistgħu jibdlu d-dinja.

Nixtiequ li ċ-ċittadini jużaw tajjeb id-dritt il-ġdid tagħhom, jinvolvu ruħhom fil-kwistjonijiet Ewropej 
li jiffurmaw ħajjithom ta’ kuljum u jagħtu spinta lill-Aġenda Ewropea. Nisperaw li din il-gwida tgħinek 
tagħmel hekk. 
Awguri!
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Parteċipazzjoni u rappreżentanza: iż-żewġ uċuħ tad-demokrazija moderna

Id-demokrazija, jiġifieri l-poter f'idejn in-nies, tista’ tiġi espressa b’modi differenti. F’demokrazija 
rappreżentattiva moderna bħall-Unjoni Ewropea, hemm disponibbli modi diretti kif ukoll indiretti 

biex tiġi definita l-aġenda u jittieħdu d-deċiżjonijiet. Filwaqt li d-demokrazija rappreżentattiva hija 
espressa permezz ta’  istituzzjonijiet eletti bħall-Parlament Ewropew, id-demokrazija parteċipattiva 
issa tnaqqxet fit-trattati Ewropej permezz ta’ għodod ġodda bħall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. 
Huwa importanti li jiġi enfasizzat li, f ’demokrazija moderna, id-demokrazija parteċipattiva la 
għandha u lanqas tista’ tissostitwixxi d-demokrazija rappreżentattiva: il-kanali demokratiċi diretti u 
indiretti jikkomplementaw lil xulxin fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali.

Il-KESE, punt fokali għad-demokrazija parteċipattiva transnazzjonali

Sa mill-bidu tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea fis-snin ħamsin, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew (KESE) ħadem bħala pont bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet 

Ewropej. Anke ħafna qabel ma d-demokrazija parteċipattiva tnaqqxet formalment fit-Trattat tal-UE, 
il-Kumitat kien qiegħed jaġixxi ta’ forum tad-demokrazija parteċipattiva Ewropea, waqt li jsejjaħ 
liċ-ċittadini u lill-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom mill-kontinent kollu biex isemmgħu 
leħinhom fid-deċiżjonijiet li jolqtuhom.

Bħala korp konsultattiv indipendenti tal-istituzzjonijiet tal-UE, il-Kumitat ippermetta lis-soċjetà 
ċivili tesprimi l-fehmiet u l-opinjonijiet tagħhom u kien kapaċi jinfluwenza l-leġislazzjoni Ewropea.  
It-350 membru tiegħu mit-28 Stat Membru tal-UE jirrappreżentaw numru kbir ta’ organizzazzjonijiet 
fil-qasam soċjoekonomiku, professjonali, civiku u kulturali.

It-Trattat ta’ Lisbona: tieqa ta’ opportunità

Għaddew ħamsin sena ta’ integrazzjoni Ewropea minn meta ċ-ċittadini Ewropej irċevew 
l-aċċess dirett tagħhom għad-demokrazija transnazzjonali. L-Artikolu 11 tat-Trattat dwar 

l-Unjoni Ewropea huwa innovazzjoni rivoluzzjonarja peress li joffri erba’ għodod importanti għall-
parteċipazzjoni transnazzjonali: l-informazzjoni, il-konsultanettzzjoni, id-djalogu u d-definizzjoni tal-
aġenda huma l-erba’ kunċetti li jipprovdu ħafna opportunitajiet ġodda.

Iċ-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi għandhom jingħataw l-opportunità li jgħarrfu u 
jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar dak kollu li l-UE tiddeċiedi u tagħmel. Barra minn hekk, il-kunċett 
ta’ ‘djalogu ċivili’ jinsab imnaqqax fit-Trattat u jitlob lill-istituzzjonijiet kollha jżommu djalogu 
miftuħ, trasparenti u regolari mas-soċjetà ċivili. B’mod partikulari, il-Kummissjoni hija mitluba wkoll 
tikkonsulta b’mod wiesa’ mal-partijiet interessati biex tassigura li l-azzjonijiet tal-Unjoni konsistenti 
u trasparenti. Fl-aħħar, l-Artikolu 11 joħloq id-dritt taċ-ċittadini għall-inizjattiva.

Il-KESE jaqdi rwol ċentrali f’dawn il-proċessi kollha bħala l-pont bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-istituzzjonijiet tal-UE, waqt li jipprovdi forum ta’ konsultazzjoni u informazzjoni u arena fejn 
jistgħu jesprimu fehmiethom, kif preskritt fit-Trattati.



Il-gwida tiegħek  
għall-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej (IĊE)
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Għodda ġdida transnazzjonali biex tiġi definita l-aġenda

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija aspett prinċipali tat-taqsima tat-Trattat ta’ Lisbona dwar id-
demokrazija parteċipattiva. L-istrument il-ġdid jagħti lil miljun ċittadin tal-UE minn tal-inqas seba’ 

Stati Membri d-dritt li jitolbu lill-Kummissjoni tipproponi leġislazzjoni ġdida tal-UE. L-IĊE għandha 
l-funzjoni li tiddefinixxi l-aġenda: iċ-ċittadini jistgħu jidentifikaw problema u jsejħu għal azzjoni. 
Għalhekk din mhix petizzjoni (li diġà teżisti fl-UE għall-individwi u l-gruppi) u lanqas mhi strument 
dirett ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet miċ-ċittadini fil-livell tal-UE, bħal referendum.

L-IĊE ta’ spiss titqies bħala l-ekwivalenti għad-drittijiet tal-Parlament u tal-Kunsill li jitolbu lill-
Kummissjoni tipproponi leġislazzjoni ġdida. Il-Kummissjoni mbagħad għandha tqis b’mod serju 
x’azzjoni ser tieħu, jekk ikun il-każ, u tiġġustifikaha. Fil-qosor, minħabba n-natura transnazzjonali u 
peress li tiddefinixxi l-aġenda, l-IĊE hija mod uniku għaċ-ċittadini li jipparteċipaw fid-demokrazija 
moderna. Tiftaħ it-triq kemm għad-djalogu bejn iċ-ċittadini fl-Ewropa kollha kif ukoll għall-
komunikazzjoni minn “taħt” bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet. L-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej 
bdew jiġu reġistrati mal-Kummissjoni Ewropea fl-1 ta’ April 2012.

Bħala ċittadin, diġà għandek id-dritt li tippreżenta petizzjoni quddiem il-Parlamet Ewropew  
(www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/mt/main) jew li, fil-każ ta’ amministrazzjoni ħażina, 
tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew (www.ombudsman.europa.eu).

Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Ċittadini tal-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas minn miljun, li jkunu ċittadini ta’ għadd 
sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea, fil-qafas 
tal-kompetenzi mogħtija lilha, sabiex tippreżenta kull proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-
ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati.



Pass pass:
Gwida għal Inizjattiva
taċ-Ċittadini Ewropej 
li tkun v ta’ suċċess
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Il-fażijiet inizjali

Fil-bidu jrid ikun hemm idea dwar problema Ewropea, li tista’ tkun teħtieġ soluzzjoni Ewropea. 
Diġà f’din il-fażi inizjali ser ikun importanti li jitqiesu l-qafas proċedurali u l-proċess kollu li trid 

tgħaddi minnu sabiex tistabbilixxi jekk l-IĊE hijiex l-aħjar għodda li tuża. Jista’  jkun hemm mezzi oħra 
aktar faċli biex tindirizza lill-istituzzjonijiet tal-UE minn perspettiva taċ-ċittadini, bħal pereżempju 
kuntatti individwali mal-membri parlamentari Ewropej jew l-istituzzjonijiet, attività ta’ lobbying jew 
sempliċement petizzjoni.

Li tagħżel IĊE ċertament hija l-aktar strument qawwi biex tindirizza lill-Unjoni Ewropea, iżda hija 
wkoll l-aktar mod kumpless u li jeħtieġ iż-żmien. 

Il-fażi preparatorja kruċjali

Qabel ma jsir l-ewwel tentattiv fl-abbozzar u r-reġistrazzjoni ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, 
l-organizzaturi għandhom bżonn jiġbru ammont kbir ta’ informazzjoni. Hekk kif inizjattiva tiġi 

uffiċjalment reġistrata u ppubblikata, jibda’ jdur l-arloġġ.

Għalhekk, hemm bżonn taż-żmien biex tiġi aċċessata u tinġabar l-informazzjoni kollha possibbli 
dwar il-proċedura nnifisha u dwar il-kwistjoni sustantiva magħżula:

• Teżisti diġà leġislazzjoni tal-UE dwar il-kwistjoni?

• Taħt liema bażi legali fit-Trattat għandha titnieda l-proposta?

• Din il-kwistjoni tidħol fil-kompetenza tal-UE?

Għalhekk, l-ewwel ħaġa li għandha ssir hija li tivvaluta jekk il-proposta hijiex “ammissibbli”. Dan 
ifisser li trid tkun parti mill-poteri tal-Kummissjoni u ma tkunx tikkontradixxi kwalunkwe rekwiżit 
ieħor fir-Regolament IĊE. Pereżempju, trid tkun kompatibbli mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Peress li l-inizjattiva tkun suċċess biss jekk tista’ tikkonvinċi minn tal-inqas miljun ċittadin tal-UE 
minn tal-inqas seba’ Stati Membri, qabel ir-reġistrazzjoni jeħtieġ li titfassal strateġija sostenibbli ta’ 
komunikazzjoni. Diġà f’din il-fażi bikrija huwa importanti li tikseb kuntatt ma’ msieħba potenzjali fi 
Stati Membri oħra u tibda toħloq netwerk ta’ nies li ser jingħaqdu miegħek u li huma lesti jagħtu 
kontribut. Fil-qosor, kwalunkwe ħidma li ssir qabel ir-reġistrazzjoni tiffranka l-ħin mill-ħidma vera u 
proprja li trid titwettaq matul il-perjodu uffiċjali.

Kun af ukoll li l-organizzazzjoni ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini teħtieġ riżorsi u flus. Filwaqt li xi ħidma tista’ 
ssir minn voluntiera, l-organizzaturi probabbilment jeħtieġu sponsors u nies li jappoġġjawhom. 
Huwa importanti li tinżamm l-informazzjoni dwar l-appoġġ finanzjarju peress li din l-informazzjoni 
trid tintwera fil-ħin tar-reġistrazzjoni.
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Seba’ persuni, seba’ stati, mitt karattru

Issa li saret il-ħidma preparatorja bażika, wasal il-ħin li jitqiegħdu l-pedamenti għal Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej. Dan jinkludi t-twaqqif ta’ ‘kumitat ta’ inizjattiva’ (l-hekk imsejħa “organizzaturi”) 

li għandu jkun magħmul minn tal-inqas seba’ individwi minn tal-inqas seba’ Stati Membri tal-UE.  
Minn fost l-organizzaturi jridu jintagħżlu persuna ta’ kuntatt u sostitut.

Dan huwa wkoll il-mument li tikteb u tiffinalizza t-test miktub tal-inizjattiva, li għandu jissodisfa 
ċerti rekwiżiti formali mniżżlin fil-formoli uffiċjali. It-titlu tal-inizjattiva ma jridx ikun itwal minn mitt 
karattru, id-deskrizzjoni tal-proposta mhux iktar minn mitejn karattru u l-kummenti ta’ spjegazzjoni, 
li jikkonċernaw l-għanijiet tal-IĊE, mhux iktar minn ħames mitt karattru.

Fl-aħħarnett, l-organizzaturi jridu jipprovdu informazzjoni dwar il-finanzjament u dawk li qed 
jappoġġjawhom. Din l-informazzjoni trid tiġi aġġornata matul il-proċess – fis-sit tal-internet 
iddedikat tal-IĊE stabbilit mill-Kummissjoni (ara hawn taħt).

L-ewwel ‘eżami’ : ir-reġistrazzjoni

Ir-reġistrazzjoni uffiċjali ta’ IĊE mal-Kummissjoni Ewropea hija sempliċi ħafna. Il-Kummissjoni 
tipprovdi sit tal-internet (li uffiċjalment jissejjaħ ir-“reġistru”) fejn l-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej 

jistgħu jiddaħħlu onlajn billi timtela l-informazzjoni meħtieġa. Dan iwassal għall-ewwel risposta 
uffiċjali, jiġifieri l-konferma ’reġistrazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni.

Permezz tal-kont tagħhom fir-reġistru, l-organizzaturi jistgħu jamministraw il-komunikazzjoni 
kollha mal-Kummissjoni kif ukoll joħolqu l-formoli adatti biex jiġbru l-firem, itellgħu t-traduzzjonijiet 
onlajn, jaġġornaw l-informazzjoni dwar il-finanzjament u fl-aħħar iressqu l-firem. Il-kont iservi wkoll 
bħala punt ta’ kuntatt mal-Kummissjoni għall-organizzaturi f’każ ta’ mistoqsijiet u problemi.

Issa jkun imiss lill-Kummissjoni li tiċċekkja l-ammissibbiltà tal-Inizjattiva proposta taċ-Ċittadini 
Ewropej. Dan joħloq djalogu inizjali u kanal għall-komunikazzjoni bejn iż-żewġ partijiet.

Fi żmien xahrejn mit-tressiq, l-organizzaturi jirċievu risposta formali mill-Kummissjoni. L-inizjattiva 
jew tiġi legalment reġistrata u ppubblikata fuq is-sit, u dan jagħti bidu għall-perjodu li matulu 
jinġabru l-firem, jew inkella l-inizjattiva tiġi rifjutata fuq bażi legali. Dan jista’ jkun il-każ jekk, 
pereżempju, il-Kummissjoni tqis li m’għandha l-ebda kompetenza fil-qasam partikulari, peress li 
huwa qasam li jikkonċerna biss lill-Istati Membri jew peress li tqis li l-IĊE qed tikser il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali.

Aktar tagħrif dwar ir-reġistrazzjoni: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration

F’każ li tiġi rifjutata, l-organizzaturi ovvjament ikollhom id-dritt li jappellaw id-deċiżjoni, pereżempju 
billi jikkuntattjaw l-Ombudsman Ewropew jew jikkontestaw id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja.
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Traduzzjoni

Huwa importanti li tkun taf li IĊE tista’ tiġi reġistrata b’waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE, iżda 
l-organizzaturi ser ikollhom jipprovdu t-testi fil-lingwi l-oħra magħżula u l-firem jistgħu jinġabru 

biss f’dawn il-formoli reġistrati. Wara r-reġistrazzjoni inizjali, l-organizzaturi ser ikunu jistgħu jtellgħu 
aktar verżjonijiet lingwistiċi tal-inizjattiva proposta fuq is-sit. F'Ottubru 2014, il-KESE beda joffri 
servizz tat-traduzzjoni tad-deskrizzjonijiet ta' 800 karattru tal-IĊE. Wara li l-IĊE tiġi vvalidata mill-
Kummissjoni Ewropea, it-test oriġinali jista' jintbagħat hawn: citizensinitiative@eesc.europa.eu, 
u jridu jissemmew il-lingwi ta' mira mixtieqa. L-organizzaturi jistgħu jagħżlu kwalunkwe lingwa 
uffiċjali tal-UE, ħlief l-Irlandiż.

Kun lest għall-ġbir tal-firem

Ikun utli li tkun ippreparat biex tiġbor il-firem anke qabel ma tiġi rreġistrata l-IĊE tiegħek. Hemm 
żewġ modi kif tiġbor il-firem u d-“dikjarazzjonijiet tal-appoġġ”. Dawn id-dikjarazzjonijiet jistgħu 

jinġabru bil-mod tradizzjonali, jiġifieri fuq karta (f’liema każ tkun meħtieġa l-firma proprja) jew b’mod 
elettroniku (f’liema każ ikun biżżejjed li tiġi indikata l-informazzjoni ta’ identifikazzjoni personali).

Għall-iskop tal-ġbir tal-appoġġ b'mod elettroniku ġew stabbiliti qafas legali u sistema elettronika 
għalkollox ġodda. Il-Kummissjoni qiegħda tiżviluppa open-source software għall-ġbir tal-firem 
onlajn, li huwa disponibbli b’xejn għall-organizzaturi. Madankollu huma ħielsa li jiżviluppaw is-
sistema proprja tagħhom jekk jixtiequ jagħmlu dan.

Fiż-żewġ każijiet, l-organizzaturi jridu jiċċertifikaw is-sistema onlajn tagħhom minn awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru fejn ser tinħażen id-data, li għandha tivverifika li din tikkonforma mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-data kollha. Fil-fatt kull Stat Membru 
indika awtorità responsabbli li tista’ tiċċertifika s-sistema onlajn. Il-verifika trid issir fi żmien xahar. 
Din iċ-ċertifikazzjoni tista’ tinkiseb qabel jew wara r-reġistrazzjoni tal-inizjattiva mal-Kummissjoni.

Aktar tagħrif dwar l-awtoritajiet nazzjonali: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
implementation-national-level
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onlajn mill-Istati Membri
– mhux iktar minn xahar
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Jibda l-proċess tal-ġbir ta’ firem

Il-ġbir tal-firem ser jinvolvi ħafna aktar minn sempliċement konformità mar-rekwiżiti legali u tekniċi. 
Fost affarijiet oħra, l-organizzaturi ser ikunu responsabbli mit-tqassim u l-ġbir tal-karti u l-formoli 

onlajn u milli jsegwu mill-qrib il-proċess tal-ġbir ta’  firem.

Huwa importanti li tkun taf li jistgħu jiffirmaw IĊE biss iċ-ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE li huma 
eliġibbli biex jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Residenti legali minn pajjiżi terzi 
mhumiex intitolati li jiffirmaw.

L-organizzaturi u l-firmatarji jridu jkunu ċerti li jużaw il-forma korretta adegwata għal kull Stat 
Membru, peress li xi Stati Membri jeħtieġu informazzjoni ħafna iktar komprensiva għal kull 
dikjarazzjoni tal-appoġġ minn oħrajn. Dan huwa sabiex ikunu jistgħu jivverifikaw il-firem aktar 
tard. Filwaqt li xi Stati Membri ma jeħtieġu l-ebda numru ta’ identifikazzjoni personali, oħrajn 
jeħtieġu n-numri tal-karta tal-identità jew numri oħra ta’ identifikazzjoni personali bħan-numru tal-
passaport, tal-permess ta’ residenza jew tal-liċenzja tas-sewqan, jew saħansitra l-ismijiet tal-ġenituri 
u l-post tat-twelid. L-informazzjoni dwar liema Stat Membru jeħtieġ liema tip ta’ informazzjoni 
tinsab fir-Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-IĊE.

Ir-Regolament jispeċifika kemm jeħtieġ li jinġabru firem minn ċertu Stat Membru sabiex jiġi 
sodisfat ir-rekwiżit ta’ minimu ta’ seba’ pajjiżi. In-numru minimu ta’ firem li għandhom jinġabru 
huwa proporzjonali għan-numru ta’ membri fil-Parlament Ewropew: għalhekk il-ġbir huwa ftit 
aktar faċli fl-Istati Membri l-“kbar” filwaqt li fl-Istati Membri “iżgħar” in-numru ta’ firem meħtieġa 
huwa proporzjonalment akbar. In-numru ta’ firem jista' jiġi adattat biex jirrifletti l-bidliet possibbli 
fil-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew.

L-esperjenza fl-inizjattivi fil-livell nazzjonali u reġjonali wriet li mhux il-firem kollha jkunu validi meta 
jiġu vverifikati mill-awtoritajiet nazzjonali. Għalhekk ikun utli li l-organizzaturi jiġbru minn tal-inqas 
10-20% aktar firem, sabiex ikun hemm “marġni sigur” u ma jkunx hemm ir-riskju li ma jintlaħaqx il-
miljun minħabba ftit firem inqas.



Numru minimu ta’ firmatarji għal kull Stat Membru
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40500 
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24000 
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 il-Ġermanja 

 Franza 

 I-Italja, ir-Renju Unit 

 Spanja 

 il-Polonja 

 ir-Rumanija 

 in-Netherlands 

 il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija, il-Portugall 

 l-Iżvezja 

 l-Awstrija 

 il-Bulgarija 

 id-Danimarka, is-Slovakkja, il-Finlandja 

 l-Irlanda, il-Litwanja, il-Kroazja 

 il-Latvja, is-Slovenja 

 l-Estonja, Ċipru, il-Lussemburgu, Malta
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It-tieni ‘eżami’: il-verifika tal-firem

365 ġurnata wara li l-inizjattiva tiġi ppubblikata fir-reġistru tal-Kummissjoni jasal iż-żmien li jiġu 
ppreżentati l-firem miġbura u d-“dikjarazzjonijiet tal-appoġġ” lill-awtoritajiet tad-diversi Stati 

Membri. Il-firem miċ-ċittadini Daniżi jridu jintbagħtu Copenhagen u dawk taċ-ċittadini Ċiprijotti 
Nikosija. Il-firem fuq il-karta u d-dikjarazzjonijiet tal-appoġġ li jsiru b’mod elettroniku jridu jintbagħtu 
b’mod separat.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri issa jkollhom tliet xhur biex jiċċekkjaw il-validità tad-dikjarazzjonijiet 
imressqa. Huma essenzjalment ħielsa dwar kif għandhom iwettqu l-verifika – jekk hux verifika 
b’kampjun jew b’verifika sħiħa. Fl-aħħar, huwa importanti li jiġu sodisfati żewġ rekwiżiti qabel 
l-IĊE tkun tista’ titressaq lill-Kummissjoni. L-ewwel nett, minn tal-inqas seba’ Stati Membri jridu 
jiċċertifikaw li jkun nġabar l-ammont neċessarju ta’ firem, u t-tieni nett, it-total ta’ dikjarazzjonijiet 
iċċertifikati jrid ikun minn tal-inqas miljun.

Wara li jkun sar dan u bl-użu tal-forom disponibbli, il-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni 
hija kompitu faċli – tista’ ssir permezz tal-posta elettronika (bl-annessi) jew bil-posta normali. 
Bla dubju, l-organizzaturi ser jużaw ukoll din id-data ta’ preżentazzjoni biex jgħarrfu lill-pubbliku 
Ewropew inġenerali permezz tal-mezzi tax-xandir dwar il-proposta tagħhom.

Miljun firma – imbagħad?

L-organizzaturi li jkunu kapaċi jiġbru miljun dikjarazzjoni tal-appoġġ minn tal-inqas seba’ Stati 
Membri ser jikkontribwixxu biex “jiddefinixxu l-aġenda tal-Unjoni Ewropea”. Il-preżentazzjoni 

b’suċċess ta’ IĊE tfisser li l-Kummissjoni issa għandha tliet xhur biex tippreżenta l-konklużjonijiet 
legali u politiċi tagħha dwar l-inizjattiva u tiddeċiedi dwar l-azzjonijiet li beħsiebha tieħu, jekk ikun 
hemm bżonn, u r-raġunijiet biex taġixxi jew le f’dan is-sens.

Matul il-proċess ta’ analiżi, l-organizzaturi ser ikunu mistiedna jressqu l-proposta tagħhom b’mod 
aktar komprensiv fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-UE permezz ta’ seduta pubblika organizzata mill-
Parlament Ewropew.

F’dan il-mument ser ikun hemm bżonn ta’ “tindif”, peress li d-dokumenti ċċertifikati bid-
dikjarazzjonijiet tal-appoġġ ikollhom bżonn jitħassru xahar wara l-preżentazzjoni lill-Kummissjoni 
– jew tmintax-il xahar wara r-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. L-awtoritajiet nazzjonali li jkunu qegħdin 
jiċċertifikaw id-dikjarazzjonijiet ser ikollhom bżonn iħassru d-dokumenti xahar wara d-data ta’ 
ċertifikazzjoni.
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Tkompli għaddejja l-ħidma

Jekk il-Kummissjoni tagħżel li tagħti segwitu għall-inizjattiva billi tħejji proposta leġislattiva 
formali, l-organizzaturi jistgħu jkunu ħerqana li jkomplu l-ħidma tagħhom – issa bħala għassiesa 

tal-proċess leġislattiv li jkun ingħata bidu. Iżda anke jekk il-Kummissjoni tqis li mhux utli, mixtieq 
jew neċessarju li titħejja proposta leġislattiva adegwata, l-organizzaturi ta’ IĊE forsi jkunu jridu  
jirreaġixxu, jikkummentaw jew anke jagħtu segwitu b’azzjonijiet jew inizjattivi ġodda.

Ikun xi jkun ir-riżultat, ser ikun rakkomandabbli għal kull min kien involut li jirrikapitulaw il-ħidma li 
saret – kemm b’dokumentazzjoni komprensiva kif ukoll b’valutazzjoni ex post. Dan jippermetti lil 
kulħadd li jislet lezzjonijiet utli għall-futur minn dan il-proċess li jkun ħa aktar minn sena.



Kif jista’ jgħin 
il-KESE
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Bl-introduzzjoni tal-prinċipji ta’ demokrazija parteċipattiva moderna, l-Unjoni Ewropea tistieden 
liċ-ċittadini u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kollha biex b’mod attiv jipparteċipaw fid-

definizzjoni transnazzjonali ta’ aġenda komuni u fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. L-Artikolu 11 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jitfa’ l-bażi ta’ din ir-relazzjoni ġdida bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet 
tal-UE.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ġie stabbilit biex jiffaċilita u jappoġġja dan. Issa jinsab lest 
li jappoġġja l-implimentazzjoni tad-dritt ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini billi jaqdi r-rwol tiegħu ta’ pont 
bejn is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet tal-UE.

Il-Kumitat huwa parti attiva u katalista fil-konsultazzjonijiet kif ukoll fid-diversi forom ta’ djalogu 
mal-istituzzjonijiet tal-UE. Għal dan il-għan, il-Kumitat waqqaf ukoll Grupp ta’ Kuntatt mal-
organizzazzjonijiet u n-netwerks tas-soċjetà ċivili Ewropea u Grupp ad hoc dwar l-IĊE biex 
jindirizza kwistjonijiet marbutin mal-IĊE. Fir-rigward tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, ir-rwol tal-
Kumitat mhuwiex biss li jinforma liċ-ċittadini u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili interessati 
iżda wkoll li jaġixxi ta’:

–  faċilitatur għall-inizjattivi taċ-ċittadini li jkunu qegħdin jitħejjew, biex jgħin lil dawk 
involuti jidħlu f’kuntatt ma’ xulxin u eventwalment jiltaqgħu;

–  mentor, billi jorganizza seduti u jipprepara opinjoni biex jgħin lill-Kummissjoni fil-valutazzjoni ta’ 
inizjattiva li ħalliet il-frott u fi kwalunkwe stadju ta’ segwitu.

Għal dan il-għan, kull sena f'April, il-KESE jorganizza konferenza annwali, JUM L-IĊE, iddedikata 
esklużivament għal kwistjonijiet marbutin mal-IĊE u l-iżvilupp ta' din l-għodda.

Aktar tagħrif dwar dan is-suġġett: www.eesc.europa.eu/eci

Aktar tagħrif dwar id-drittijiet taċ-ċittadini fl-UE – pubblikazzjoni tal-KESE "Passaport Ewropew 
għaċ-Ċittadinanza Attiva": www.eesc.europa.eu/eci
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Il-kliem prinċipali  
spjegat
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Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
Id-dritt għal miljun ċittadin fl-Ewropa kollha li jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi 
leġislazzjoni ġdida tal-UE.

Organizzatur
Il-kumitat ta’ inizjattiva għal IĊE magħmul minn tal-inqas seba’ persuni minn seba’ Stati Membri.

Dikjarazzjoni tal-appoġġ
Firem miktuba jew dikjarazzjonijiet miġbura elettronikament biex tiġi appoġġjata Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej.

Reġistrazzjoni
Il-proċess fejn tiġi reġistrata, iċċekkjata u ppubblikata inizjattiva biex jitnieda l-proċess ta’ ġbir ta’ 
firem.

Ġbir elettroniku
Is-sistema ta’ ġbir ta’ dikjarazzjonijiet tal-appoġġ fuq l-internet, ibbażata fuq open source software 
ipprovdut mill-Kummissjoni u ċċertifikata mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Preżentazzjoni
L-att li jiġu ppreżentati ċ-ċertifikati bil-firem lill-Kummissjoni u li jikkonferma l-fatt li ċertu numru ta’ 
ċittadini minn ċertu numru ta’ Stati Membri jappoġġjaw l-inizjattiva.

Il-kliem prinċipali  
spjegat



Links u  
dokumentazzjoni utli
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Tista’ tikkuntattja li s-segretarjat tal-KESE sabiex tikseb informazzjoni aġġornata:

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Unità tar-Relazzjonijiet mas-Soċjetà Ċivili Organizzata u l-Istudji Prospettivi
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Indirizz elettroniku: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informazzjoni tal-KESE dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini:
www.eesc.europa.eu/eci 

Regolament Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini
Referenza: ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjalil ĠU L 65, 11.3.2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=URISERV:ai0044

Opinjoni tal-KESE dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
Referenza: CESE 993/2010, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali C 44, 11.2.2011. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

Opinjoni tal-KESE dwar id-Demokrazija Parteċipattiva u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
(Artikolu 11)
Referenza: CESE 465/2010, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali C 354, 28.12.2010. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465 

Is-sit tal-KESE dwar it-Trattat ta’ Lisbona
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform 

KESE – Informazzjoni dwar id-demokrazija parteċipattiva u s-soċjetà ċivili
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society 

Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE mal-organizzazzjonijiet u n-netwerks Ewropej 
tas-soċjetà ċivili 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Kummissjoni Ewropea 

Kummissjoni Ewropea – sit tal-internet u reġistru tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini
Il-Kummissjoni tipprovdi sit tal-internet komprensiv li jinkludi l-informazzjoni rilevanti kollha dwar 
l-IĊE, il-proċedura u t-testi leġislattivi rilevanti, sinteżi tal-Inizjattivi kollha taċ-Ċittadini Ewropej, tal-
passat u dawk tal-preżent, is-software onlajn tal-ġbir ta’ firem u jinkludi links relatati mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Barra minn hekk, is-sit iservi ta’ portal għall-organizzaturi biex jirreġistraw 
l-IĊE tagħhom u jamministraw il-kont tagħhom. 

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej – sit tal-internet
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=mt

Kuntatti oħra utli

Europe direct
Ċempel b’xejn fuq 00 800 67 89 10 11 minn kwalunkwe post fl-UE 
http://europa.eu/europedirect/ 

Ir-rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea fl-Istat Membru tiegħek
http://ec.europa.eu/represent_mt.htm 

Parlament Ewropew - Petizzjonijiet
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/mt/main

Ombudsman Ewropew 

www.ombudsman.europa.eu
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Dan il-fuljett, miktub minn Bruno Kaufmann (Kap Editur tal-portal tal-
aħbarijiet people2power.info u President tal-Kummissjoni Elettorali ta' 
Falun, l-Iżvezja), jintroduċi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u jipprovdi 
gwida pass pass dwar kif għandu jingħata bidu għal inizjattiva bħal din. 
Jinkludi wkoll numru ta’ links għal aktar informazzjoni. It-tielet edizzjoni 
tħejjiet mill-KESE bil-għan li jiġu inklużi l-aħħar żviluppi u ċifri aġġornati.

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil citizensinitiative@eesc.europa.eu
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