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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-

Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-applikazzjonijiet ippreżentati taħt il-Programm "L-Ewropa għaċ-

Ċittadini" fl-2015, u l-kwalità tal-proġetti; jinnota, madankollu, li madwar 6 % biss tal-

proġetti għall-Kommemorazzjoni Ewropea u s-Soċjetà Ċivili setgħu jiġu ffinanzjati fl-

2015, li jindika li l-finanzjament għal dawn iż-żewġ faxxi għandu jiżdied b'mod 

konsiderevoli. jissuġġerixxi, f'konformità mal-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea, li jintroduċi dimensjoni importanti ta' demokrazija parteċipattiva, li l-

parteċipazzjoni għandha tiżdied fis-snin li ġejjin billi jiġu organizzati kampanji ta' 

promozzjoni u jiġi adottat portal ta' komunikazzjoni sostanzjali u faċli għall-utenti, kemm 

għall-midja Ewropea kif ukoll dik domestika, li jippreżenta informazzjoni ċara dwar il-

prijoritajiet u l-aċċessibilità tal-programm u jinforma liċ-ċittadini Ewropej dwar l-

eżistenza tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini", u jħeġġiġhom jikkunsidraw il-

benefiċċji tiegħu u biex iħossuhom aktar involuti; jipproponi li l-applikanti jitħallew 

jagħmlu użu mill-għodod ta' parteċipazzjoni elettronika; 

2. Itenni s-sejħa tiegħu għal rwol aktar b'saħħtu fl-istabbiliment tal-prijoritajiet u l-objettivi 

tal-programm; jirrakkomanda li l-ġenerazzjoni li jmiss tal-programm "L-Ewropa għaċ-

Ċittadini" għandu jkollha bażi ġuridika li tippermetti lill-Parlament Ewropew jieħu sehem 

sħiħ fil-proċess leġiżlattiv skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u li tkun involuta fid-

definizzjoni tal-prijoritajiet tal-programm bħala koleġiżlatur skont il-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja, fuq bażi ugwali mal-Kunsill; jirrakkomanda li l-lingwa tal-programm tiġi 

simplifikata aktar biex din tkun aċċessibbli b'mod wiesa'; 

3. Jenfasizza li l-programm għandu jikkontribwixxi għall-fehim taċ-ċittadini dwar l-Unjoni, 

l-istorja u d-diversità tagħha, u biex irawwem ċittadinanza Ewropea u jtejjeb il-

kundizzjonijiet għal parteċipazzjoni ċivika u demokratika fil-livell tal-Unjoni; il-

programm għandu, barra minn hekk, iqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-

kommemorazzjoni, l-istorja u l-valuri komuni u l-għan tal-Unjoni għall-promozzjoni tal-

paċi, u b'mod ġenerali, li jiġi żgurat għarfien usa' tal-istorja tal-Unjoni Ewropea u l-oriġini 

tagħha, inkluż wara żewġ gwerer dinjija; jenfasizza li għandu wkoll iħeġġeġ il-

parteċipazzjoni demokratika u ċivika taċ-ċittadini fil-livell tal-Unjoni, billi jiġi żviluppat 

il-fehim taċ-ċittadini dwar il-proċess tat-tfassil tal-politika tal-Unjoni u l-promozzjoni ta' 

opportunitajiet għal involviment soċjali u interkulturali u għall-volontarjat fil-livell tal-

Unjoni; dan jista' jinkiseb, pereżempju, billi jiġu organizzati kampanji promozzjonali ta' 

sensibilizzazzjoni, sabiex jiġu stimulati d-dibattitu, ir-riflessjoni u l-iżvilupp ta' netwerks; 

4. Jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-gvernijiet lokali jżidu l-effikaċja u 

l-popolarità tal-programm, inkluż billi jkollhom rwol akbar fid-definizzjoni tal-prijoritajiet 

tal-programm u jimmassimizzaw il-potenzjal tal-punti ta' kuntatt nazzjonali billi jsirilhom 

possibbli li jaħdmu u jiskambjaw esperjenzi ma' entitajiet responsabbli għal proġetti simili 

– pereżempju, Erasmus u Ewropa Kreattiva; jitlob barra minn hekk involviment akbar tal-

Parlament Ewropew, pereżempju fil-forma ta' valutazzjoni pubblika annwali tal-

monitoraġġ tal-programm fi ħdan il-Kumitat għall-Kultura; 

5. Jirrikonoxxi s-suċċess tal-proġetti ta' ġemellaġġ ta' bliet madwar l-UE, u jistieden lill-Istati 



 

PE589.262v02-00 4/6 AD\1108948MT.docx 

MT 

Membri jippromwovu l-iskema fost il-muniċipalitajiet u jiffaċilitaw il-kooperazzjoni; 

6. Jenfasizza li l-applikazzjonijiet miċħuda għandhom jitwieġbu b'mod sodisfaċenti, filwaqt 

li jindikaw ir-raġunijiet għaċ-ċaħda, speċjalment meta l-entità li tkun ippreżentat 

applikazzjoni titlob spjegazzjoni; jissuġġerixxi li titqies, meta jkun possibbli, l-

identifikazzjoni tal-kwistjonijiet ta' prijorità minn applikazzjonijiet miċħuda simili; 

7. Jirrimarka li ċerti objettivi tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" huma simili u 

komplementari għal dawk tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, b'mod partikolari l-

aspirazzjoni li ċ-ċittadini jiġu involuti fix-xogħol tal-UE; jemmen, għal din ir-raġuni, li 

jridu jsiru sforzi biex ikun hemm approċċ komuni fit-tfassil tal-politiki tal-UE dwar il-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini u d-demokrazija parteċipattiva, appoġġjat minn strateġija ta' 

komunikazzjoni konsistenti, sabiex il-programmi tal-Kummissjoni relatati maċ-

Ċittadinanza Ewropea jiġu inklużi kollha f'qafas wieħed, possibbilment billi jagħtu valur u 

jtejbu l-esperjenzi diretti u l-involviment taċ-ċittadini; 

8. Jenfasizza l-ħtieġa li tinħoloq lista miftuħa ta' sħab potenzjali f'kull Stat Membru bl-għan 

li jiġu ffaċilitati s-sħubijiet bejn dawk li jixtiequ jaċċedu għall-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini; 

9. Jitlob li jitneħħew l-ostakli lingwistiċi fil-proċess tal-applikazzjoni għall-programm, u 

jissottolinja l-fatt li minkejja l-isforzi tal-UE biex tipprovdi informazzjoni fil-lingwi 

uffiċjali kollha tal-UE, il-biċċa l-kbira tal-informazzjoni hija pprovduta bl-Ingliż, bil-

Franċiż u bil-Ġermaniż; 

10. Jirrimarka li parteċipazzjoni fil-programm minn pajjiżi li qed ifittxu sħubija fl-UE tista' 

twassal għal fehim reċiproku aħjar u kooperazzjoni aktar mill-qrib; jirrakkomanda aktar 

internazzjonalizzazzjoni tal-programm, b'mod partikolari permezz ta' stedina tal-pajjiżi 

kollha tal-EFTA, taż-ŻEE, pajjiżi fil-proċess ta' adeżjoni u kandidati biex jingħaqdu 

flimkien mal-Istati Membri tal-UE biex japplikaw għal proġetti, u jitlob aktar 

kooperazzjoni bejn l-NGOs mill-UE, il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u pajjiżi kandidati 

potenzjali sabiex l-UE titqarreb lejn iċ-ċittadini tal-UE; 

11. Huwa tal-fehma li l-programm għandu jservi wkoll biex jirreklama dawn il-kanali ta' 

parteċipazzjoni diretta li diġà jeżistu fl-Unjoni Ewropea bħal: l-Inizjattiva taċ-Ċittadini 

Ewropej, fora taċ-ċittadini u konsultazzjonijiet pubbliċi, sabiex titqajjem kuxjenza 

pubblika dwar il-possibilitajiet ta' parteċipazzjoni diretta fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-

UE; 

12. Jissottolinja l-fatt li qabel l-adeżjoni ta' pajjiż mal-Unjoni Ewropea, preparazzjoni 

profonda u olistika hi meħtieġa fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' kommemorazzjoni, ir-

rikonoxximent tal-passat u l-iżgurar tal-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fil-ħajja ċivika 

fil-pajjiż ikkonċernat; 

13. Minħabba l-kuntest attwali ta' Ewroxettiċiżmu li qed jiżdied, jitlob proċedura simplifikata 

għall-aċċess għall-programm u għal finanzjament miżjud sabiex jiġu żgurati riżultati 

aħjar; 

14. Jissottolinja l-potenzjal kbir tan-netwerks soċjali u l-midja soċjali u jappella għall-użu 

aħjar tagħhom bħala strumenti għall-promozzjoni tal-valuri u l-istorja tal-UE fi ħdan il-
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programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini". 
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