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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-2019 se tkun is-sena tal-elezzjonijiet Ewropej u dik tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-

Unjoni; 

1. Jilqa' ż-żieda proposta ta' 4,1 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 2,1 % 

f'approprjazzjonijiet ta' pagament għall-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini", u ż-żieda 

ta' 3,7 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 24,4 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament 

għall-programm "Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza", meta mqabbel mal-baġit tal-

2018, peress li dawn il-programmi jikkontribwixxu biex itejbu l-parteċipazzjoni ġenerali 

taċ-ċittadini fil-politika tal-Unjoni u fl-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-

ċittadinanza tal-Unjoni;  

2. Iqis li, mill-perspettiva kostituzzjonali, jeħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jiġu msaħħa, 

u li l-isfidi transnazzjonali li jridu jiġu mmaniġġjati, fost l-oħrajn it-tibdil fil-klima u l-

immigrazzjoni, jirrikjedu baġit 2019 li jkun ogħla f'termini reali minn dak tal-2018; 

3. Jitlob żieda ta' 10 % fil-finanzjament għall-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" fid-dawl 

tar-riżultati tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-implimentazzjoni ta' dan il-programm1, 

fejn jissemma li għadd sinifikanti ta' proġetti li setgħu għenu biex il-programm ikollu 

impatt usa' ma setgħux jiġu ffinanzjati; 

4. Iqis li approprjazzjonijiet tal-baġit addizzjonali għandhom jiġu ddedikati għat-tisħiħ tal-

livell ta' għarfien dwar l-Unjoni Ewropea, speċjalment, iżda mhux biss, bl-allokazzjoni ta' 

riżorsi għall-finanzjament tal-iżvilupp ta' kurrikulu komuni dwar l-edukazzjoni ċivika; 

5. Jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda ta' 46 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Inizjattiva taċ-

Ċittadini Ewropej (ECI), u jiddispjaċih dwar it-tnaqqis ta' 3 % f'approprjazzjonijiet ta' 

pagament għal dan il-programm, meta mqabbel mal-livelli tal-2018; 

6. Jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda fil-finanzjament għall-Partiti Politiċi Ewropej b'35 % 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-emendi li saru dan l-aħħar 

bir-Regolament (UE, Euratom) 2018/673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 dwar l-

istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej; 

7. Jieħu nota taż-żieda fil-finanzjament għal azzjonijiet ta' komunikazzjoni ta' 5,3 % 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 2,3 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u 

jiddispjaċih li ż-żieda mhijiex aktar sostanzjali, speċjalment peress li l-2019 hija s-sena 

tal-elezzjonijiet Ewropej;  

8. Iqis li l-Ispazji Pubbliċi Ewropej (EPSs) għandhom potenzjal li għad mhuwiex sfruttat 

għalkollox biex jinforma liċ-ċittadini dwar il-kwistjonijiet involuti fl-elezzjonijiet Ewropej 

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Mejju 2018 li jemenda r-

Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-

fondazzjonijiet politiċi Ewropej, ĠU L 114I, 4.5.2018, p. 1). 
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u dwar l-involviment tagħhom fid-dibattitu fuq il-Futur tal-Ewropa; għalhekk jemmen li 

n-network tal-Ispazji Pubbliċi Ewropej għandu jiġu estiż biex ikopri l-Istati Membri 

kollha; jiddispjaċih li dan l-objettiv ma setax jintlaħaq għall-elezzjonijiet Ewropej tal-

2019, peress li hemm biss 18-il EPS eżistenti, anki jekk kellu jkun hemm 21 minnhom sal-

2019, skont l-ipprogrammar finanzjarju. 

9.  Iqis li l-baġit 2019 għandu jipprovdi finanzjament addizzjonali għal programmi li jsostnu 

u jintegraw l-immigranti u r-refuġjati, b'mod partikolari fl-Istati Membri tal-Unjoni li 

għandhom fruntiera esterna, anke bil-għan li jiggarantixxu l-inklużjoni sħiħa ta' dawn il-

persuni fil-komunità tad-dritt li hija l-Unjoni Ewropea; 

10. Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni kontinwament tuża flus minn linji baġitarji eżistenti 

għall-finanzjament tal-fondi ġodda li jinħolqu, li huma barra mill-baġit tal-Unjoni u li 

għalhekk mhumiex suġġetti għall-iskrutinju parlamentari; 
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