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Dan ir-rapport jippreżenta s-sett ta' rakkomandazzjonijiet imressqa mill-50 ċittadin li jagħmlu parti mill-panel taċ-ċittadini organizzat taħt l-
awspiċi tal-Viċi Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Esterni u Ewropej Sophie Wilmès bħala l-kontribut tal-gvern federali Belġjan għall-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Is-suġġett ta' dan il-panel kien "Kif ninvolvu liċ-ċittadini aktar mill-qrib fid-demokrazija Ewropea". Għalkemm 
konxji ħafna li l-Konferenza għandha ambitu usa' minn sempliċiment affarijiet tal-UE, is-suġġett ta' dan il-bord jiċċara għaliex qed isiru tant 
referenzi espliċiti għall-UE u l-istituzzjonijiet tagħha. Fejn xieraq, issir referenza għall-Ewropa b'mod ġenerali. 

 

Biex jirrifletti l-kontribut kollu taċ-ċittadini, dan ir-rapport jippreżenta r-rakkomandazzjonijiet kollha, inkluż dawk li ma kisbux maġġoranza 
sempliċi matul is-sessjoni ta' votazzjoni aħħarija dwar ir-rakkomandazzjonijiet kollha. Dawn jintgħarfu b'mod ċar minħabba l-perċentwali bl-
aħmar u b'tipa grassa. Barra minn hekk, xi rakkomandazzjonijiet jikkontradixxu lil xulxin u anke matul id-diskussjonijiet finali, iċ-ċittadini baqgħu 
inkonklużivi fir-rigward tagħhom. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma rikonoxxibbli billi huma bil-korsiv. Għal rakkomandazzjoni partikolari 
waħda, il-firda tant kienet ċara li l-votazzjoni rriżultat f'ex aequo, u dan huwa indikat bl-oranġjo u b'tipa grassa. Iċ-ċittadini jikkondividu l-fatt li l-
opinjonijiet dwar dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu diverġenti. Għalhekk huma jipproponu li l-korpi tal-CoFE u l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu 
viġilanti fl-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, peress li l-votazzjoni turi li hemm forma ta' diverġenza. 
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1. Komunikazzjoni 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%)  

1. Il-komunikazzjoni dwar l-UE 
mhijiex sodisfaċenti. 

1.1 Nipproponu li fil-kurrikulu skolastiku mit-tielet ċiklu tal-iskola primarja jiġu integrati 
lezzjonijiet dwar l-Unjoni Ewropea. L-għan huwa li jintlaħqu ċ-ċittadini kollha u jitjieb l-
għarfien dwar l-Unjoni Ewropea. 

88.4%  

1.2 L-Unjoni Ewropea, u speċjalment il-Kummissjoni, għandhom jipprovdu materjal 
edukattiv dwar il-funzjonament tal-Ewropa lill-Ministeri għall-Edukazzjoni tal-istati 
membri. Minbarra li jispjega l-funzjonament, il-kompożizzjoni u s-setgħat tal-
istituzzjonijiet, dan it-taħriġ għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali fil-qosor tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-użu ta' lingwaġġ ċar, 
li jinftiehem u jkun aċċessibbli, kif ukoll għal għodod edukattivi bħal dokumentarji, filmati 
jew programmi tat-TV tal-iskola, fl-24 lingwa kollha. 

95.0%  
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2. Il-proġett Ewropew jibqa' aljen 
għaċ-ċittadini. 

2.1 Nipproponu li l-istituzzjonijiet Ewropej jiżguraw li l-komunikazzjoni tagħhom tispjega 
aħjar x'jaqa' fi ħdan il-kompetenzi tal-UE, iżda wkoll x'ma jaqax fil-kompetenzi tagħha. 97.6%  

2.2 L-Unjoni Ewropea għandha tinkorpora eżempji familjari mill-ħajja ta' kuljum tal-
Ewropej fil-komunikazzjoni tagħha. Dawn l-ispjegazzjonijiet għandhom jiġu disseminati fl-
Istati Membri permezz ta' ftehimiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istazzjonijiet televiżivi 
pubbliċi nazzjonali sabiex tintlaħaq udjenza wiesgħa. 

80.5%  

2.3 Barra minn hekk, iċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha għandhom jiġu infurmati 
regolarment dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri l-oħra – pereżempju 
permezz ta' filmati. Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-Ewropa b'hekk jitqiegħdu f'perspettiva 
aħjar fid-dibattiti dwar il-futur tal-Ewropa. 

85.7%  

2.4 Sabiex tissaħħaħ l-identità Ewropea, nipproponu li tkun disponibbli u tiġi kkomunikata 
regolarment informazzjoni dwar kif tkun il-ħajja tal-Ewropej mingħajr l-UE u l-kisbiet 
konkreti tal-UE. 

92.7%  

2.5 Nipproponu wkoll li Jum l-Ewropa (9 ta' Mejju) isir btala pubblika Ewropea għaċ-
ċittadini kollha tal-UE. 81.4%  

2.6 Nirrakkomandaw li l-istituzzjonijiet Ewropej joqogħdu saħansitra aktar attenti li l-
informazzjoni dwar suġġetti ta' prijorità indirizzati fil-livell Ewropew tkun sempliċi, 
tinftiehem u aċċessibbli. 

97.6%  

2.7 Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tipprovdi tabella li turi r-riżorsi allokati mill-UE 
għal kull pajjiż u suġġett ta' prijorità. Din l-informazzjoni kollha għandha tkun disponibbli 
fuq is-siti web tal-UE. 

93.0%  

2.8 Nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi preżentazzjoni ċara tal-ħidma leġiżlattiva li tkun 
għaddejja. Din l-informazzjoni kollha għandha tkun disponibbli fuq is-siti web tal-UE. 90.7%  
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2.9 Irridu li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu aktar aċċessibbli għall-Ewropej. Il-
parteċipazzjoni tagħhom f'dibattiti matul is-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew għandha 
tiġi ffaċilitata. 

79.0%  

2.10 Nirrakkomandaw li l-parteċipazzjoni fil-programm Erasmus tiġi estiża għall-istudenti 
kollha irrispettivament mill-isfond edukattiv tagħhom (taħriġ vokazzjonali u tekniku, 
studenti ħaddiema). Kulħadd għandu jkun jista' jipparteċipa fl-iskambji Ewropej. 

79.5%  

2.11 Nirrakkomandaw li l-popolazzjoni impjegata għandha tkun tista' tibbenefika mill-
programmi ta' skambju Ewropej, irrispettivament mis-settur tal-attività, anke n-negozji 
lokali. Kulħadd għandu jkun jista' jipparteċipa fl-iskambji Ewropej. 

83.7%  

2.12 Nirrakkomandaw li jinħolqu korsijiet taċ-ċittadinanza Ewropea għaċ-ċittadini Ewropej 
kollha. 83.7%  
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3. Il-leġiżlazzjoni Ewropea mhijiex 
applikata bl-istess mod fl-Istati 
Membri kollha. 

3.1 Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tagħmel użu aktar frekwenti mil-leġiżlazzjoni li 
hija direttament applikabbli fl-Istati Membri. Dan inaqqas id-differenzi nazzjonali fl-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea, ħaġa li ddgħajjef il-proġett Ewropew. B'dan il-
mod, l-UE tkun tista' tissalvagwardja u tippromwovi aħjar l-integrità tal-kisbiet bħas-suq 
intern, l-euro u ż-żona Schengen. 

81.4%  

4. Id-demokrazija Ewropea hija 
mhedda. 

4.1 Nirrakkomandaw li l-komunikazzjoni mill-UE dwar id-demokrazija Ewropea tfakkar 
b'mod kostanti u mingħajr ambigwità xi tfisser l-Ewropa għall-Ewropej. 78.0%  

4.2 Il-valuri u l-prinċipji tat-Trattati tal-UE, li l-Istati Membri ssottoskrivew għalihom fl-
adeżjoni, huma irriversibbli. Il-protezzjoni tagħhom għandha tibqa' tiġi żgurata. 81.0%  

4.3 Il-protezzjoni tal-valuri u tal-prinċipji tat-Trattati hija żgurata mill-Qorti Ewropea u ma 
tistax tiġi kkontestata mill-Istati Membri. 81.0%  

5. L-informazzjoni dwar l-UE la 
hija aċċessibbli u lanqas ma 
tinftiehem faċilment. 

5.1 Nirrakkomandaw li tissaħħaħ il-verifika tal-fatti dwar kwistjonijiet Ewropej. Din l-
informazzjoni, imxerrda u vverifikata mill-istituzzjonijiet, għandha tkun faċilment 
aċċessibbli għall-pubbliku Ewropew u għall-media nazzjonali f'kull stat membru. 

83.3% 

 

6. Il-media nazzjonali sikwit tagħti 
stampa negattiva tal-UE. 

6.1 Jenħtieġ li l-UE tkun ukoll aktar preżenti fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej billi 
tikkomunika b'mod aktar proattiv. (Pereżempju, billi tisponsorja avvenimenti, b'mod 
partikolari avvenimenti kulturali, li jlaqqgħu liċ-ċittadini flimkien u jagħmluhom kburin li 
huma ċittadini tal-UE. Il-produzzjoni ta' rapporti u teasers tippermetti wkoll li l-Ewropej 
ikollhom aċċess għal informazzjoni kuntestwalizzata dwar l-UE). 

85.7%  
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7. Iċ-ċittadini ma jafux lill-persuni 
li jirrappreżentawhom fil-
Parlament Ewropew. 

7.1 Nirrakkomandaw li l-MEPs isiru magħrufin aħjar f'pajjiżhom, speċjalment f'perjodi 
mhux elettorali. Għandhom ikunu aktar aċċessibbli. Il-motivazzjonijiet għall-votazzjonijiet 
tagħhom fil-Parlament Ewropew għandhom isiru aktar aċċessibbli għaċ-ċittadini Ewropej 
fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew. 

92.7%  

7.2 Nirrakkomandaw li l-partiti politiċi nazzjonali jiżguraw li l-kandidati iżgħar fl-età 
jitqiegħdu wkoll fil-listi tagħhom għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Mandat bħal 
dan ma għandux jitqies bħala premju għal servizz tajjeb u leali fil-politika nazzjonali. 

74.4%  

8. Il-komunikazzjoni mill-UE hija 
wisq uniformi; ma tqisx id-
diversità tal-popolazzjoni 

8.1 Biex tiġi indirizzata udjenza wiesgħa u varjata biżżejjed, nirrakkomandaw li l-UE tqis il-
livell edukattiv tal-grupp fil-mira u kwalunkwe diżabilità li l-grupp jista' jkollu, permezz ta' 
komunikazzjoni inklużiva, mill-istadju tat-tfassil. Barra minn hekk, nirrakkomandaw ukoll li 
n-nies u l-organizzazzjonijiet (l-edukaturi tat-triq, l-aġenti tal-viċinat, il-ħaddiema soċjali, 
is-soċjetà ċivili) ikunu involuti fit-trażmissjoni ta' din il-komunikazzjoni. 

73.2%  

8.2 Biex tintlaħaq il-popolazzjoni impjegata, nirrakkomandaw li jsir aktar investiment fl-
użu ta' mezzi ta' komunikazzjoni eżistenti biex b'mod regolari tingħata informazzjoni 
xierqa dwar l-UE, pereżempju permezz ta' programmi ta' spjegazzjoni. Barra minn hekk, 
nirrakkomandaw li jkun hemm ambaxxaturi (kemm individwi kif ukoll organizzazzjonijiet) 
fdati bil-promozzjoni tal-proġett tal-UE. 

83.7%  

8.3 Biex jintlaħqu ż-żgħażagħ u l-istudenti, nirrakkomandaw li, minbarra l-mezzi eżistenti 
bħall-edukazzjoni u l-movimenti rilevanti taż-żgħażagħ, għandhom jiġu inkarigati 
ambaxxaturi, b'mod partikolari biex jiġu mmirati influwenzaturi li jistgħu jilħqu liż-
żgħażagħ permezz tal-media soċjali. Rakkomandazzjoni oħra tkun li tiġi organizzata 
kompetizzjoni pan-Ewropea biex jinħoloq karattru tal-cartoons li jappella liż-żgħażagħ u 
jgħaddilhom messaġġi Ewropej. 

69.8%  
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8.4 Għall-anzjani, nirrakkomandaw li jintużaw l-istess mezzi bħal dawk proposti għall-
popolazzjoni impjegata. Barra minn hekk, nirrakkomandaw li jinstab bilanċ tajjeb bejn il-
komunikazzjoni diġitali u dik mhux diġitali (stampa, radju, avvenimenti wiċċ imb' wiċċ) biex 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' kulħadd, inkluż dawk li huma inqas komdi f'ambjent diġitali kif 
ukoll dawk li huma inqas mobbli fis-soċjetà. 

85.7%  

8.5 Nirrakkomandaw li permezz tal-korsijiet ta' integrazzjoni li diġà jeżistu f'bosta stati 
membri, l-UE għandha timpenja ruħha li tinkludi "Ewropej ġodda" (persuni li permezz ta' 
xi proċedura ta' immigrazzjoni legali jgħixu fl-UE) u għandha tagħmilhom konxji mill-mezzi 
tradizzjonali l-oħra li bihom tikkomunika l-UE. Fl-aħħar nett, nirrakkomandaw ukoll li l-
assoċjazzjonijiet lokali jiġu involut. 

76.7%  

8.6 Barra minn hekk, nirrakkomandaw li l-UE tinżel fit-toroq b'komunikazzjoni inklużiva. 
Pereżempju, jistgħu jintużaw billboards (diġitali), kif ukoll mezzi tradizzjonali u ġodda ta' 
komunikazzjoni bħal kodiċijiet QR. 

62.8%  

8.7 Nirrakkomandaw ukoll li l-UE ssir aktar viżiva (permezz ta' films qosra jew infografika), 
jinħoloq moviment sportiv Ewropew biex tinħoloq rabta/sens ta' appartenenza, u li l-innu 
Ewropew isir aktar magħruf. 

68.2%  
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2. Diżinformazzjoni 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%)  

1. Ir-riskju ta' diżinformazzjoni 
qed ikun dejjem aktar preżenti fil-
media. 

1.1 Nirrakkomandaw rieżami tal-mudell ta' finanzjament tal-media, inkluż il-pubblikazzjoni 
obbligatorja ta' sorsi ta' dħul, b'mod ċar u aċċessibbli. Il-mudell ta' finanzjament tal-media 
jwassalha biex din tissensazzjonalizza l-informazzjoni, tneħħiha mill-kuntest u 
tittrasformaha f'diżinformazzjoni. 

73.8%  

1.2 Nirrakkomandaw li l-mezzi tal-media jkunu obbligati jikkwotaw is-sorsi tagħhom u 
jipprovdu links biex jiġu vverifikati. Inkella, l-informazzjoni għandha tiġi ttikkettata bħala 
mhux verifikata. 

90.2%  

1.3 Nirrakkomandaw li r-regolatur Ewropew inkarigat mill-ġlieda kontra d-
diżinformazzjoni (ara l-punt 2) ikun responsabbli wkoll mill-akkreditazzjoni tal-
organizzazzjonijiet tal-verifika tal-fatti. 

85.4%  

1.4 Nirrakkomandaw li tiġi stabbilita awtorità indipendenti f'kull stat membru biex 
timmonitorja n-newtralità tal-media. Din l-awtorità għandha tkun iffinanzjata u 
kkontrollata mill-Unjoni Ewropea. 

75.6%  

1.5 Nirrakkomandaw li tiġi ddisseminata informazzjoni dwar il-URLs tas-siti web uffiċjali 
tal-UE biex iċ-ċittadini jiġu assigurati dwar l-oriġini tal-informazzjoni. 90.2%  
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2. Ħafna ċittadini għandhom dubji 
dwar in-newtralità tal-media. 

2.1 Nirrakkomandaw li jinħoloq regolatur Ewropew inkarigat mill-ġlieda kontra d-
diżinformazzjoni. Il-missjoni ta' dan ir-regolatur tkun li jistabbilixxi l-kriterji għal "tikketta 
ta' newtralità" u li jistabbilixxi, jekk ikun meħtieġ, sistema ta' sanzjonijiet jew inċentivi 
marbuta mal-konformità mal-istandards tan-newtralità. Alternattivament, tista' tiġi 
kkunsidrata l-konformità ma' karta tal-etika. It-tikketta tingħata minn awtorità nazzjonali 
indipendenti b'kont meħud tal-miżuri applikati mill-media għall-ġlieda kontra d-
diżinformazzjoni. 

87.5%  

2.2 Nirrakkomandaw li tiġi installata "hotline" Ewropea li tippermetti liċ-ċittadini 
jirrappurtaw kwalunkwe diżinformazzjoni dwar il-kompetenzi politiċi u ekonomiċi 
Ewropej. 

82.1%  

3. Iċ-ċittadini mhumiex konxji tar-
riskji tad-diżinformazzjoni li huma 
esposti għalihom.  

3.1 Nirrakkomandaw li l-pjattaformi jkunu meħtieġa jippubblikaw informazzjoni ċara u li 
tinftiehem dwar ir-riskji ta' diżinformazzjoni li l-utenti tagħhom ikunu esposti għalihom. 
Din l-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata awtomatikament meta jinfetaħ kont. 

85.7%  

3.2 Nirrakkomandaw taħriġ obbligatorju fil-litteriżmu medjatiku, li jibda minn età bikrija u 
jkun adattat għal-livelli differenti tas-sistema edukattiva. 74.4%  

3.3 Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tniedi kampanji ripetuti dwar id-diżinformazzjoni. 
Dawn il-kampanji jistgħu jiġu identifikati permezz ta' logo jew maskot. L-UE tista' tobbliga 
lin-networks soċjali biex jittrażmettuhom billi jxandru reklami. 

87.5%  
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4. Il-mezzi biex tiġi miġġielda d-
diżinformazzjoni mhumiex 
biżżejjed. 

4.1 Nirrakkomandaw li tiġi ppubblikata informazzjoni ċara u faċli biex tinftiehem dwar l-
algoritmi li jorganizzaw il-messaġġi li jirċievu l-utenti tal-pjattaformi tal-media soċjali. 83.3%  

4.2 Nirrakkomandaw li l-utenti jkollhom mod sempliċi biex jiddiżattivaw l-algoritmi li 
jsaħħu l-preġudizzji fl-imġiba. Jista' jiġi kkunsidrat ukoll l-obbligu li l-utenti jingħataw 
aċċess għal sorsi oħra li jippreżentaw fehmiet differenti dwar l-istess suġġett. 

80.0%  

4.3 Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-ħolqien ta' pjattaforma tal-media 
soċjali li tissodisfa l-istandards tagħha stess ta' newtralità u tindirizza d-diżinformazzjoni. 
Alternattivament, jistgħu jiżdiedu funzjonalitajiet ġodda mal-pjattaforma diġitali 
multilingwi maħluqa biex tappoġġa l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

56.4%  
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3. Panels taċ-ċittadini 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%)  

1. Id-diffikultà li tiġi żgurata r-
rappreżentattività ta' panel taċ-
ċittadini. Fl-aħħar mill-aħħar, 
parti żgħira biss tal-popolazzjoni 
hija involuta. 

1.1 Nirrakkomandaw li jiġi segwit dak li tissuġġerixxi l-aktar ħidma xjentifika reċenti dwar 
id-demokrazija deliberattiva f'termini ta' teħid ta' kampjuni, tfassil u validazzjoni xjentifika 
tal-metodu tal-għażla biex tiġi żgurata l-aqwa rappreżentanza possibbli. 

89.7%  

1.2 Nirrakkomandaw li jkun hemm biżżejjed nies madwar il-mejda biex tiġi żgurata 
diversità ta' opinjonijiet u profili, inkluż – iżda mhux limitati għal – persuni li huma 
direttament ikkonċernati b'dan is-suġġett. 

90.2%  

1.3 Nirrakkomandaw li l-kriterju ta' filjazzjoni (jiġifieri jekk il-persuna għandhiex tfal) jiżdied 
mal-kriterji tal-gvern dwar it-teħid ta' kampjuni, flimkien ma' kriterji aktar tradizzjonali 
bħall-ġeneru, l-età, il-post ta' residenza jew il-livell ta' edukazzjoni. 

33.3%  

1.4 Nirrakkomandaw li jiġu stabbiliti kwoti skont iż-żona ġeografika, jiġifieri li jiġi speċifikat 
li panel taċ-ċittadini Ewropej għandu jkun magħmul minn x persuni għal kull żona 
ġeografika Ewropea (li għandha tiġi ddeterminata) sabiex dan il-panel ikun verament 
kwalifikat bħala Ewropew u biex jiddelibera b'mod leġittimu. 

73.2%  

1.5 Nirrakkomandaw li jintużaw reġistri tal-popolazzjoni (jew l-ekwivalenti tagħhom, skont 
il-pajjiż) bħala l-bażi ta' data ewlenija għall-għażla bil-polza biex kulħadd jingħata 
opportunità ugwali biex jintgħażel, u biex jiġi ġġenerat interess fost il-popolazzjoni għal 
suġġett partikolari. 

70.0%  

1.6 Nirrakkomandaw li l-parteċipanti jiġu kkumpensati biex jiġi rikonoxxut il-valur tal-
investiment tagħhom u biex nattiraw lill-persuni li ma jipparteċipawx jekk ma jiġux 
ikkumpensati. 

87.5%  
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1.7 Nirrakkomandaw li l-parteċipanti jiġu infurmati minn qabel permezz ta' 
preżentazzjonijiet minn esperti - b'mod relattivament minimu mingħajr wisq informazzjoni 
jew informazzjoni wisq ikkumplikata - biex jiġi żgurat li anke dawk li ma jkollhomx għarfien 
preċedenti, iħossuhom komdi li jipparteċipaw fid-diskussjonijiet. 

82.9%  

1.7.2. Nirrakkomandaw li t-tema tal-panel taċ-ċittadini tiġi kkomunikata minn qabel sabiex 
in-nies ikunu jafu liema suġġett ser jiddiskutu. 78.6%  

1.8 Nirrakkomandaw li ċ-ċittadini ma jkunux obbligati jipparteċipaw. 97.6%  

2. Id-diffikultà li jiġu organizzati 
panels fil-livell Ewropew.  

2.1 Nirrakkomandaw li l-laqgħat tal-panels taċ-ċittadini Ewropej isiru f'format ibridu (wiċċ 
imb wiċċ/virtwali). Dan jippermetti l-parteċipazzjoni ta' persuni li ma jistgħux jivvjaġġaw 
fiżikament. 

70.0%  

2.2 Nirrakkomandaw li l-UE, għal aktar faċilità ta' aċċess u organizzazzjoni, tiddelega l-
organizzazzjoni tal-panels taċ-ċittadini dwar kwistjonijiet Ewropej fil-livell nazzjonali. 69.0%  

2.3 Nirrakkomandaw li jintgħażel suġġett wieħed għal kull panel organizzat fil-livell 
Ewropew. B'dan il-mod, il-parteċipanti kollha jkunu jistgħu jiddiskutu l-istess suġġett, 
irrispettivament minn fejn ikunu ġejjin fl-Ewropa. 

80.5%  

3. Nipprevjenu li l-panel taċ-
ċittadini jintuża għal skopijiet oħra 
għajr dawk iddikjarati. 

3.1 Nirrakkomandaw li kwalunkwe ċittadin għandu jkun jista' jissottometti suġġett għad-
diskussjoni, u għalhekk dan id-dritt ma għandux ikun riżervat għall-politiċi jew il-lobbisti. 82.1%  

3.2 Nirrakkomandaw li d-dritt ta' inizjattiva jingħata lill-Parlament Ewropew, sabiex dan 
jiddefinixxi s-suġġett li għandu jiġi diskuss u sussegwentement jadotta t-testi meħtieġa 
biex jagħti segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mid-deliberazzjonijiet. 

63.4%  
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4. Id-diffikultà biex jiġi deċiż kif l-
aħjar jiġi organizzat il-proċess biex 
iċ-ċittadini jkunu rappreżentati bl-
aħjar mod. 

4.1.1 Nirrakkomandaw li jiġi stabbilit panel permanenti wieħed jew aktar taċ-ċittadini 
Ewropej, li jkollu kompiti speċifiċi flimkien mal-Parlament. Il-panel(s) jiġi/u 
mġedded/mġedda regolarment. Dan jagħmilha possibbli li ċ-ċittadini jiltaqgħu fuq medda 
twila ta' żmien u li dawn id-dibattiti jingħataw iż-żmien meħtieġ. Dan iż-żmien jippermetti 
dibattiti sfumati u bini ta' kunsens. Flimkien ma' dan il-panel permanenti, għandu jkun 
hemm panels ad hoc taċ-ċittadini biex jiddiskutu suġġetti magħżula mill-panel permanenti. 
Nipproponu li nsegwu l-mudell tal-komunità tal-lingwa Ġermaniża tal-Belġju. 

54.8%  

4.1.2 Nirrakkomandaw li jiġi stabbilit panel permanenti wieħed jew aktar mhux taċ-
ċittadini Ewropej, li jiltaqa' biss biex jiddiskuti suġġett speċifiku għal perijodu ta' żmien 
stabbilit. 

58.5%  

4.2 Nirrakkomandaw li ma jiġux organizzati panels taċ-ċittadini Ewropej għal kwistjonijiet 
urġenti, peress li huwa meħtieġ biżżejjed żmien biex tiġi żgurata l-kwalità tad-dibattiti. 63.4%  

5. Ta' spiss, iċ-ċittadini li 
jipparteċipaw f'inizjattivi ta' 
demokrazija parteċipattiva bħall-
panels taċ-ċittadini ma jirċevux 
feedback dwar is-segwitu mogħti 
lil xogħlhom, fuq perijodu ta' 
żmien qasir jew twil. 

5.1 Nirrakkomandaw li jingħata feedback liċ-ċittadini dwar is-segwitu mogħti (jew le) għar-
rakkomandazzjonijiet maħruġa wara l-panels taċ-ċittadini Ewropej. Jekk ma jingħatax 
segwitu għar-rakkomandazzjonijiet, l-istituzzjonijiet Ewropej rilevanti għandhom jagħtu 
raġunijiet għad-deċiżjoni tagħhom (eż. nuqqas ta' kompetenzi). Għal dan il-għan, 
nirrakkomandaw li jiġu abbozzati sommarji regolari matul il-proċess kollu wara panel. 

97.5%  

 

6.1 Nirrakkomandaw li jiġu organizzati panels taċ-ċittadini wkoll bi tfal minn età żgħira (eż. 
minn 10 snin sa 16-il sena) biex jiżdied l-għarfien tagħhom dwar il-parteċipazzjoni u d-
dibattitu. Dan jista' jiġi organizzat fl-iskejjel. 

59.5%  
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4. Referenda 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%)  

 0.1 Nirrakkomandaw li għandu jkun possibbli li jiġu organizzati referenda fil-livell Ewropew 
dwar kwistjonijiet Ewropej. 73.3%  

1. Il-kultura tar-referendum 
tvarja ħafna minn Stat Membru 
għal ieħor. 

1.1 Nirrakkomandaw li tiġi kkummissjonata riċerka dwar kif tinħoloq kultura ta' referenda 
komuni fl-Ewropa. 70.7%  

1.2 Nirrakkomandaw li panel indipendenti jeżamina jekk ikunx xieraq li jsir referendum 
Ewropew dwar kwistjoni speċifika.  77.5%  

2. Il-formulazzjoni tal-mistoqsija 
li ssir f'referendum jista' jkollha 
impatt negattiv, kif jista' jkollu 
wkoll il-fatt li t-tweġiba tkun biss 
"iva" jew "le", li spiss tippolarizza 
d-dibattiti u s-soċjetajiet. L-
għażla tas-suġġett hija wkoll 
sensittiva. 

2.1 Nirrakkomandaw li jinħoloq kumitat xjentifiku li jkun inkarigat li jiddetermina kif 
għandhom isiru, bl-aktar mod newtrali possibbli, il-mistoqsijiet li jkunu s-suġġett ta' 
referendum Ewropew. 

87.2%  

2.2 Nirrakkomandaw li jintużaw mistoqsijiet b'għażla multipla, li jmorru lil hinn mis-sempliċi 
alternattiva ta' "iva" jew "le" biex tingħata sfumatura, anke jekk jiġu inklużi kondizzjonijiet 
kemm ma' "iva" kif ukoll ma' "le" (jiġifieri "iva jekk...", "le jekk..."). 

65.0%  

2.3 Nirrakkomandaw li l-voti vojta ma jiġux inklużi fil-kalkolu ta' kwalunkwe maġġoranza, 
kemm jekk tkun maġġoranza sempliċi kif ukoll jekk tkun maġġoranza assoluta. Madankollu 
jrid ikun hemm biżżejjed voti (il-kworum irid jiġi rispettat). 

75.0%  

2.4.1 Nirrakkomandaw li l-mistoqsijiet li jsiru f'referendum Ewropew jistgħu jkunu dwar 
kwalunkwe suġġett fi ħdan il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. 87.5%  

2.4.2 Nirrakkomandaw li jiġu esklużi suġġetti li jistgħu jkunu sors ta' konflitt bejn l-istati 
membri. 39.0%  
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2.5 Nirrakkomandaw li jistgħu jsiru wkoll mistoqsijiet tekniċi u diffiċli, ifformulati b'mod ċar, 
għax in-nies għandhom il-kapaċità li jkunu infurmati biżżejjed. 77.5%  

3. Ir-referenda mhumiex għodda 
demokratika jekk l-isfera politika 
biss tista' tiddeċiedi li torganizza 
referendum. 

3.1 Nirrakkomandaw li l-Parlament Ewropew ikollu d-dritt ta' inizjattiva biex jorganizza 
referenda Ewropej, u li mbagħad ikun jista' jimplimenta r-riżultati (il-Kummissjoni Ewropea 
u l-Kunsill għandhom isegwu, mingħajr il-possibbiltà li jibblukkawh). 

67.5%  

3.2 Nirrakkomandaw li l-inizjattiva biex jiġi organizzat referendum tista' tiġi wkoll miċ-
ċittadini nfushom (li jsegwu, pereżempju, regoli simili bħall-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej). 

77.5%  

3.3 Nirrakkomandaw li l-organizzazzjoni prattika ta' referendum Ewropew tkun ir-
responsabbiltà ta' korp newtrali. 75.0%  

4. In-natura vinkolanti jew mhux 
vinkolanti ta' referendum 
għandha tkun definita b'mod 
ċar. 

4.1.1 Nirrakkomandaw li r-riżultat ta' referendum Ewropew għandu jkun vinkolanti biss jekk 
jiġu ssodisfati ċerti kondizzjonijiet f'termini ta' rata ta' parteċipazzjoni. 92.7%  

4.1.2 Nirrakkomandaw li r-riżultati ta' referendum għandhom ikunu vinkolanti biss jekk 
jintlaħqu ċerti maġġoranzi (51/49, 70/30). Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu 
ddeterminati qabel kull referendum. 

72.5%  

4.2 Nirrakkomandaw li r-riżultat ta' referendum Ewropew għandu jkun vinkolanti jekk l-
inizjattiva biex jiġi organizzat tittieħed miċ-ċittadini (li jkun irnexxielhom jiġbru ċertu numru 
ta' firem għal dan il-għan) iżda mhux vinkolanti jekk l-inizjattiva tittieħed minn istituzzjoni 
politika. 

47.5%  

4.3 Nirrakkomandaw li r-riżultat ta' referendum Ewropew ikun vinkolanti biss għal ċerti 
kwistjonijiet, iżda mhux għal dawk fejn il-konsegwenzi tal-votazzjoni jistgħu jkunu serji ħafna. 40.0%  
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5. Il-pubbliku spiss ma jkunx 
infurmat sew qabel ma jintalab 
jivvota f'referendum. Fl-istess 
ħin, huwa importanti li tiġi 
kkontrollata l-informazzjoni 
pprovduta biex jiġu evitati 
influwenzi negattivi (domestiċi 
jew barranin) fuq il-votazzjoni. 

5.1 Nirrakkomandaw li qabel kwalunkwe referendum Ewropew, il-popolazzjoni tiġi 
infurmata b'mod ċar dwar l-impatt tar-riżultat tal-votazzjoni fuq il-ħajja ta' kuljum tagħha 
permezz ta' fuljetti, kif isir fl-Iżvizzera, u/jew permezz ta' sessjonijiet ta' informazzjoni 

97.5%  

5.2 Nirrakkomandaw li jinħoloq kumitat xjentifiku għal kull referendum Ewropew biex tiġi 
garantita n-newtralità tal-informazzjoni pprovduta. 87.2%  

6. Għalkemm referendum 
jistieden lill-popolazzjoni kollha 
biex tipparteċipa direttament 
(b'kuntrast ma' panel taċ-
ċittadini), dejjem ikun hemm 
ċertu proporzjon ta' persuni li 
ma jivvotawx. 

6.1.1 Nirrakkomandaw li l-votazzjoni f'referendum Ewropew tkun obbligatorja. 43.6%  

6.1.2 Nirrakkomandaw li l-votazzjoni f'referendum Ewropew tkun volontarja. 52.5%  

6.2 Biex jitnaqqas l-għadd ta' persuni li ma jivvotawx, nirrakkomandaw li tiġi permessa l-
votazzjoni elettronika flimkien mal-votazzjoni stampata (jew anke flimkien ma' mezzi oħra 
ta' votazzjoni, bħall-votazzjoni bil-posta). Il-votazzjoni elettronika hija partikolarment 
interessanti għall-persuni li jkunu sejrin fuq btala, u tinkoraġġixxi wkoll lill-persuni li jkunu 
inqas interessati li jivvotaw minħabba li jitneħħa l-bżonn tal-ivvjaġġar lejn il-post tal-
votazzjoni. 

90.0%  

7. Ta' spiss, iċ-ċittadini li 
jipparteċipaw f'inizjattivi ta' 
demokrazija parteċipattiva bħal 
referenda, ma jirċevux feedback 
dwar is-segwitu mogħti għal 
xogħolhom, fuq perijodu ta' 
żmien qasir jew twil. 

7.1 Nirrakkomandaw li jingħata feedback liċ-ċittadini dwar is-segwitu mogħti (jew mhux 
mogħti) għad-deċiżjoni li tittieħed miċ-ċittadini f'referendum Ewropew. 92.5%  
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5. Strumenti eżistenti 

5.1 Elezzjonijiet 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%) 

1. Jeżistu regoli differenti fl-
istati membri differenti. 

1.1 Nipproponu li l-votazzjoni tkun obbligatorja għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, 
iżda b'informazzjoni suffiċjenti biex iċ-ċittadini jifhmu r-raġunijiet. 50.0% 

1.2 Nirrakkomandaw li r-regoli għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ikunu kemm jista' 
jkun uniformi fil-pajjiżi kollha, inkluż l-età minima. 87.2% 

2. M'hemmx biżżejjed diversità 
fost il-Membri tal-Parlament 
Ewropew għal kriterji bħall-età, 
l-oriġini, il-ġeneru. 

2.1.1 Nipproponu li l-Membri tal-Parlament Ewropew ikollhom etajiet u sfondi differenti 82.1% 

2.1.2 Nipproponu li l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jagħżlu 
deliberatament karriera Ewropea, u mhux biss minħabba li jkunu fi tmiem il-karriera 
tagħhom. 

82.5% 

2.1.3 Nipproponu li ssir ħidma biex ikun hemm distribuzzjoni bilanċjata tal-ġeneri, 
pereżempju billi jiġu alternati l-ġeneri fil-listi elettorali. L-UE trid tistabbilixxi dawn il-kriterji 
u tirrispettahom fil-kompożizzjoni skont il-kwota. Jekk kandidat jirrifjuta l-mandat tiegħu, il-
kandidat li jkun imiss skont il-preferenza u li jkun tal-istess ġeneru jieħu l-mandat. 

82.5% 

2.1.4 Nirrakkomandaw li l-kandidati fuq il-listi Ewropej jeżerċitaw il-mandat tagħhom jekk 
jiġu eletti. 89.2% 
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3. Aħna nivvotaw għall-
Parlament Ewropew u 
m'għandniex leħen fil-
kompożizzjoni tal-Kummissjoni 

3.1 Nipproponu li għandu jkun hemm bidla fit-trattat li permezz tagħha l-akbar partit fil-
Parlament Ewropew ikun jista' jaħtar il-President tal-Kummissjoni Ewropea. 48.6% 

3.2 Nirrakkomandaw li l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ssir aktar trasparenti, 
skont xi regoli bażiċi, sabiex il-kompożizzjoni tirrifletti l-leħen taċ-ċittadini u ċ-ċittadini jkunu 
jafu kif tkun saret l-għażla. 

88.9% 

4. Hemm nuqqas ta' għarfien 
dwar il-kandidati għall-
elezzjonijiet Ewropej, kif ukoll 
dwar il-programm tagħhom 
jew il-grupp politiku li ser 
jagħmlu parti minnu fil-
Parlament Ewropew 

4.1 Nipproponu li l-kandidati Ewropej għandhom jippreżentaw lilhom infushom, l-objettivi 
tagħhom u l-programm tagħhom b'mod aktar konkret lokalment u permezz ta' mezzi 
differenti ta' komunikazzjoni. 

84.2% 
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5.2 Ombudsman Ewropew 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%) 

1. Il-paġna web, li mhijiex Ingliża, fiha biss informazzjoni bl-
Ingliż fl-ewwel żewġ paġni. Dan joħloq ostaklu għaċ-ċittadini li 
mhumiex profiċjenti fl-Ingliż. 

1.1 Nipproponu li l-informazzjoni fuq il-paġna ewlenija 
titqiegħed bil-lingwi Ewropej kollha u, jekk it-traduzzjoni 
tagħha ma tkunx possibbli, l-aħbarijiet bl-Ingliż għandhom 
jiġu ppubblikati x'imkien ieħor fuq is-sit. 

89.2% 

2. L-Ombudsman mhuwiex involut fis-sanzjoni u d-danni 
possibbli li tkun ġarrbet il-persuna li tilmenta. 

2.1 Nipproponu li l-Ombudsman għandu jagħmel parti 
mill-proċess tar-riċerka u l-implimentazzjoni tas-soluzzjoni, 
is-sanzjoni jew il-kumpens, u għandu jkollu leħen fil-
proċess. 

71.1% 

3. Id-dewmien biex jiġi vvalidat l-abbonament għas-sit web 
jista' jkun twil ħafna. Dan jista' jdum sa 24 siegħa, li 
jiskoraġġixxi liċ-ċittadin milli jkompli jikkonsulta s-sit web. 

3.1 Nipproponu li tiġi installata sistema għal validazzjoni 
immedjata. 47.4% 

4. Meta jitressaq ilment, wieħed jiġi mistoqsi jekk ikunx 
ipprova l-proċeduri kollha possibbli. Iċ-ċittadin jista' ma jkunx 
jaf bihom kollha u ma jkunx jista' jwieġeb il-mistoqsija. 

4.1 Nipproponu li jiġi inkluż link għal preżentazzjoni jew 
spjegazzjoni sempliċi tal-proċeduri l-oħra. 89.5% 

5. Is-sit web tal-Ombudsman huwa magħmul tajjeb iżda 
m'għandux "immaġni" Ewropea xierqa, u minħabba f'hekk iċ-
ċittadin jista' jiddubita (qiegħed fil-post it-tajjeb, dan is-sit web 
huwa kredibbli?). 

5.1 Nipproponu li d-disinn grafiku tas-sit web jiġi rivedut u 
jinġieb aktar konformi ma' dak tal-UE. L-ewwel 
suġġeriment huwa li l-bandiera Ewropea titmexxa għall-
parti ta' fuq tal-paġna. Mal-ewwel "klikk" għandu jidher 
b'mod ċar li ċ-ċittadin ikun qiegħed fuq is-sit tal-
Ombudsman. 

78.4% 
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5.3 Konsultazzjoni pubblika 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%) 

1. Is-sit web tal-konsultazzjoni nbidel, u l-ewwel darba ċ-
ċittadin jintbagħat fuq sit obsolet. Trid toqgħod tfittex biex 
issib il-URL tas-sit il-ġdid. 

1.1 Nipproponu li s-sit il-qadim jitħassar u li l-ewwel issir 
referenza għas-sit il-ġdid. 81.6% 

2. Il-pjan direzzjonali (bl-Ingliż) u l-pariri (il-lingwa tal-"editur 
taċ-ċittadini") tal-konsultazzjonijiet mhumiex tradotti għal-
lingwa taċ-ċittadin li jkun qed jaqra 

2.1 Nirrakkomandaw bis-sħiħ li l-pjan direzzjonali jiġi tradott 
għal-lingwa taċ-ċittadin. Il-fatt li l-pjan direzzjonali huwa 
disponibbli biss bl-Ingliż, jimpedixxi liċ-ċittadini li ma 
jitkellmux bl-Ingliż milli jipparteċipaw. 

81.6% 

2.2 Nipproponu li titqiegħed tab jew ikona "Traduzzjoni 
awtomatika" fuq kull sottomissjoni individwali, li tieħdok fuq 
magna ta' traduzzjoni b'sors miftuħ bħal Google Translate 
jew DeepL. 

65.8% 

3. Trid tabbona biex tirċievi informazzjoni dwar is-segwitu tal-
proċess. 

3.1 Nipproponu li s-segwitu tal-proċess jintbagħat 
awtomatikament lil kull persuna li twieġeb, bil-possibbiltà li 
din twaqqaf l-abbonament. 

89.5% 

4. Ma nafux jekk l-għadd ta' opinjonijiet f'direzzjoni waħda 
jinfluwenzax lill-kummissjoni, jew jekk humiex perċepiti bħala 
opinjoni waħda (ponderata jew le). Jekk l-għadd ta' 
opinjonijiet f'direzzjoni waħda jakkumula, ninkwetaw li l-piż 
tal-lobbisti/attivisti/intrapriżi kbar fil-konsultazzjoni u 

4.1 Nirrakkomandaw li tingħata informazzjoni ċara dwar is-
suġġett fuq is-sit web. 81.6% 

4.2 Jekk l-għadd ta' opinjonijiet f'direzzjoni waħda jkollu 
impatt, nirrakkomandaw li tiġi introdotta sistema li tiffiltra l-
lobbisti, l-attivisti jew in-negozji l-kbar sabiex ma jingħatawx 
piż mhux mistħoqq. 

60.5% 
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għalhekk fl-azzjonijiet meħuda mill-UE, ikun wisq kbir meta 
mqabbel mal-leħen taċ-ċittadini/NGOs. 

4.3 Nirrakkomandaw li jinħoloq software tal-intelliġenza 
artifiċjali li jikklassifika l-opinjonijiet differenti u jgħodd l-
opinjonijiet li jkunu kontra jew favur. 

47.4% 

4.4 Nipproponu li jiġu organizzati laqgħat bejn iċ-ċittadini u 
l-assoċjazzjonijiet (attivisti): postijiet fejn iċ-ċittadini jkunu 
jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom, fil-forma ta' "Djar l-
Ewropa" li jistgħu jgħinu jxerrdu l-fehmiet taċ-ċittadini fil-
livell Ewropew. Dawn għandhom jeżistu f'postijiet differenti 
u fil-livell lokali. 

62.2% 

5. Il-formulazzjoni tal-opinjoni mhijiex ċara: hemm mistoqsija 
miftuħa kif ukoll kwestjonarju. X'inhu r-rwol ta' kull dokument, 
x'għandu jimtela? 

5.1. Din l-informazzjoni għandha tiġi ċċarata fuq is-sit web. 
81.6% 

6. Hemm wisq livelli ta' kompetenzi fejn jidħlu l-istrumenti. 6.1 Nipproponu li jinħoloq ċentru ta' spedizzjoni sabiex it-
talbiet jiġu diretti lejn il-livell ta' awtorità xieraq. 78.9% 
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5.4 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%) 

1. Iċ-ċittadini mingħajr internet 
mhux faċli jintlaħqu. 

1.1 Nissuġġerixxu li l-awtoritajiet lokali jew il-libreriji, li huma indipendenti mill-gvern, jistgħu 
jkunu involuti fit-tixrid ta' inizjattivi u l-ġbir ta' firem, kemm b'mod elettroniku kif ukoll 
stampat. L-UE għandha tfassal inventarju ta' dan in-network għal kull pajjiż u tagħmlu 
disponibbli għaċ-ċittadini li jkunu ser jibdew lnizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE). 

71.1% 

2. L-għadd ta' pajjiżi li għandhom 
jipparteċipaw huwa baxx wisq 
biex jinħoloq appoġġ suffiċjenti. 

2.1 Nipproponu li l-għadd ta' pajjiżi li minnhom jinġabru l-firem jiżdied għal 13 sabiex ikun 
hemm aktar appoġġ għall-proposta. L-għadd ta' firem għandu jiġi rispettat b'mod 
proporzjonali għall-għadd ta' abitanti. 

64.9% 

3. Il-kost u l-isforz biex jinġabru l-
firem huma kbar. 

3.1 Nipproponu li għandu jkun hemm finanzjament tal-UE biex jiġu appoġġati dawn l-inizjattivi. 71.1% 

3.2 Nipproponu l-istabbiliment ta' korp li jiffaċilita l-koordinazzjoni bejn il-pajjiżi. 75.7% 

4. Il-proċedura hija kumplessa 
għaċ-ċittadini. 

4.1 Nipproponu li jinħoloq helpdesk biex jgħin liċ-ċittadini jlestu l-proċeduri. 
83.8% 

5. Mhuwiex ċar x'inhu r-riżultat 
ta' inizjattiva taċ-ċittadini. 

5.1 Nipproponu li l-Kummissjoni Ewropea tkun obbligata tiddiskuti u taħdem fuq is-segwitu 
għall-proposta, u mhux sempliċement twieġeb u tikkonferma li tkun irċevietha. Jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ma tiħux azzjoni fir-rigward tal-proposta, hija trid tiġġustifika d-
deċiżjoni tagħha. 

100.0% 

5.2 Nipproponu li tiġi organizzata konsultazzjoni maċ-ċittadini meta tiġi riċevuta Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej biex tintalab l-opinjoni tagħhom dwarha qabel ma l-Kummissjoni tagħti 
segwitu għaliha. Din tevita li jkun hemm opinjonijiet jew voti estremi biss u tinkludi l-opinjoni 
ta' persuni li ma jkunux iffirmaw l-IĊE. Barra minn hekk, jekk iċ-ċittadini kollha jagħtu l-opinjoni 
tagħhom, is-suġġeriment ikollu aktar piż fil-livell tal-UE u fis-segwitu tiegħu. 

55.3% 
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5.5 Dritt ta' petizzjoni 

Kwistjonijiet Rakkomandazzjonijiet Appoġġati minn 
(%) 

1. Il-Kummissjoni Ewropea tieħu 
d-deċiżjoni finali, mingħajr 
ċertezza dwar l-eżitu. 

1.1 Nipproponu li r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tiġi segwita mill-
Kummissjoni. 81.1% 

2. Hemm nuqqas ta' trasparenza 
dwar il-proċess u l-motivazzjoni 
għad-deċiżjoni 

2.1 Nipproponu li l-persuna li tippreżenta l-petizzjoni tinżamm infurmata dwar il-progress 
u d-deċiżjonijiet f'intervalli regolari. Għandhom ukoll jingħataw raġunijiet għall-
konklużjoni finali. 

94.4% 

3. Huwa diffiċli għaċ-ċittadini 
biex juru l-ħtieġa għal 
leġiżlazzjoni ġdida. 

3.1 Nirrakkomandaw li l-petizzjonijiet jintużaw ukoll bħala għodda biex tintwera l-ħtieġa 
għal leġiżlazzjoni ġdida. 78.4% 

 


