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Emenda 1
Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

billi l-kriżi ekonomika u l-kriżi tal-Euro 
attwali li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea 
enfasizzaw il-bżonn li jkun hemm Ewropa 
aktar magħquda u aktar koperazzjoni bejn 
l-Istati Membri, fatt li jitlob appoġġ qawwi 
u fiduċja fl-Istituzzjonijiet Ewropej miċ-
ċittadini Ewropej,

billi l-kriżi ekonomika u l-kriżi tal-Euro 
attwali li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea 
enfasizzaw il-bżonn mhux biss li jkun 
hemm Ewropa aktar magħquda u aktar 
koperazzjoni bejn l-Istati Membri, fatt li 
jitlob appoġġ qawwi u fiduċja fl-
Istituzzjonijiet Ewropej miċ-ċittadini 
Ewropej, iżda wkoll il-valur miżjud sikur 
ta’ azzjoni Ewropea konġunta li ma tkunx 
limitata biss għaż-żieda tal-baġits 
nazzjonali,

Or. fr

Emenda 2
Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B

Abbozz ta' opinjoni Emenda

billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 
fl-1 ta' Diċembru 2009 ġab miegħu bidliet 
istituzzjonali li jiffavorixxu Unjoni aktar 
demokratika, bħal pereżempju setgħat 
imsaħħa għall-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali u l-ħolqien ta' 
inizjattiva taċ-ċittadini, li se jkunu jeħtieġu 
politika komprensiva ta' komunikazzjoni 
favur iċ-ċittadini sabiex dawn ikunu jistgħu 
jagħmlu użu xieraq ta' dan il-mezz ġdid
influwenti,

billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 
fl-1 ta' Diċembru 2009 ġab miegħu bidliet 
istituzzjonali li jiffavorixxu Unjoni aktar 
demokratika, bħal pereżempju setgħat 
imsaħħa għall-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali u l-ħolqien ta' 
inizjattiva taċ-ċittadini, li se jkunu jeħtieġu 
politika komprensiva ta' komunikazzjoni 
favur iċ-ċittadini u jkunu meħtieġa l-aqwa 
kundizzjonijiet sabiex dawn ikunu jistgħu 
jagħmlu użu xieraq ta' din is-setgħa l-
ġdida,
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Or. fr

Emenda 3
Ashley Fox

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jindika l-fatt li l-iżvilupp ġdid ta' 
governanza ekonomika Ewropea u l-passi
kollha reċenti li ħadu l-Istati Membri 
b'reazzjoni għall-kriżi tal-Euro jridu jkunu 
akkumpanjati minn politika ta' 
komunikazzjoni xierqa sabiex jinkiseb l-
appoġġ taċ-ċittadini li jridu jintwerew il-
vantaġġi li jinsabu f'Ewropa aktar 
kollettiva;

1. Jindika l-fatt li l-iżvilupp ġdid ta' 
governanza ekonomika Ewropea u l-passi 
kollha reċenti li ħadu l-Istati Membri 
b'reazzjoni għall-kriżi tal-Euro jridu jkunu 
akkumpanjati minn politika ta' 
komunikazzjoni xierqa sabiex jinkiseb l-
appoġġ taċ-ċittadini li jridu jintwerew 
kemm il-vantaġġi kif ukoll l-isvantaġġi, 
partikolarment l-ispejjeż għal min iħallas 
it-taxxi, li jinsabu f'Ewropa aktar 
kollettiva;

Or. en

Emenda 4
Ashley Fox

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiddispjaċih li, fi żmien meta jeħtieġ 
appoġġ finanzjarju aqwa favur il-politika 
għall-komunikazzjoni bl-iskop li filwaqt li 
tippromwovi l-objettivi u l-benefiċċji tal-
Unjoni tippermetti għarfien aħjar tal-
istrutturi tagħha u tal-possibilitajiet li 
għandhom iċ-ċittadini biex jinfluwenzaw 
il-politiki tagħha, l-ammonti proposti mill-
Kummissjoni fl-abbozz tal-baġit tagħha 
għall-2011 jew huma baxxi wisq jew 
saħansitra anqas milli kienu fl-2010;

3. Jilqa’ l-fatt li, fi żmien ta’ awsterità, il-
Kummissjoni qed tipproponi li tnaqqas in-
nefqa fuq il-politika ta’ komunikazzjoni 
tagħha;



AM\826613MT.doc 5/6 PE445.890v01-00

MT

Or. en

Emenda 5
Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiddispjaċih li, fi żmien meta jeħtieġ 
appoġġ finanzjarju aqwa favur il-politika 
għall-komunikazzjoni bl-iskop li filwaqt li 
tippromwovi l-objettivi u l-benefiċċji tal-
Unjoni tippermetti għarfien aħjar tal-
istrutturi tagħha u tal-possibilitajiet li 
għandhom iċ-ċittadini biex jinfluwenzaw 
il-politiki tagħha, l-ammonti proposti mill-
Kummissjoni fl-abbozz tal-baġit tagħha 
għall-2011 jew huma baxxi wisq jew 
saħansitra anqas milli kienu fl-2010;

3. Jiddispjaċih li, fi żmien meta jeħtieġ 
appoġġ finanzjarju aqwa favur il-politika 
għall-komunikazzjoni bl-iskop li filwaqt li 
tippromwovi l-objettivi u l-benefiċċji tal-
Unjoni tippermetti għarfien aħjar tal-
istrutturi tagħha u tal-possibilitajiet li 
għandhom iċ-ċittadini biex jinfluwenzaw 
il-politiki tagħha, u sabiex jissaħħaħ l-
ispirtu Ewropew, l-ammonti proposti mill-
Kummissjoni fl-abbozz tal-baġit tagħha 
għall-2011 jew huma baxxi wisq jew 
saħansitra anqas milli kienu fl-2010; iqis li 
f’dan il-kuntest id-dibattitu dwar il-
perspettivi finanzjarji ma jistax jevita 
dibattitu dwar din il-kwistjoni kritika 
għad-demokrazija Ewropea;

Or. fr

Emenda 6
Ashley Fox

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Min-naħa l-oħra, jilqa' bi pjaċir il-livell 
taż-żieda prevista fl-istimi tad dħul u tal-
infiq tal-Parlament Ewropew għall-2011 
għall-finanzjament tal-partiti u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej; ifakkar fl-
importanza li għandhom il-partiti u l-
fondazzjonijiet politiċi sabiex iċ-ċittadini 
jkunu konxji tal-politiki Ewropej u l-

4. Jiddispjaċih dwar il-livell taż-żieda 
prevista fl-istimi tad dħul u tal-infiq tal-
Parlament Ewropew għall-2011 għall-
finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej;
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integrazzjoni Ewropea.

Or. en


