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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-elezzjonijiet Ewropej tal-2009 kkonfermaw it-tendenza ġenerali ta' livell dejjem 
jonqos b'mod regolari fin-numru totali ta' nies li ħarġu jivvutaw sa mill-ewwel elezzjoni 
tal-Parlament Ewropew fl-1979, bl-inqas numru ta' nies li ħarġu jivvutaw fil-pajjiżi li 
ssieħbu mal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-aktar Tkabbir reċenti, 

B. billi d-dħul fis-seħħ possibbli tat-Trattat ta' Liżbona jeħtieġ l-iżvilupp ta' kampanja tal-
komunikazzjonijiet li tfittex li tispjega liċ-ċittadini l-bidliet li jkunu introdotti mit-Trattat, 
notevolment is-setgħat il-ġodda tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti nazzjonali, kif 
ukoll l-introduzzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini, li tipprovdi liċ-ċittadini b'għodda ġdida 
li biha jkunu jistgħu jiġu influwenzati l-politiki Ewropej,

C. billi l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-Linji Gwida għall-
proċedura tal-baġit 20101, ġibed l-"attenzjoni għall-bżonn li jkun hemm disponibbli 
ffinanzjar suffiċjenti għall-politika tal-komunikazzjoni, b'mod partikolari li jkun bi qbil 
mal-objettivi stipulati fid-Dikjarazzjoni dwar 'Nikkomunikaw l-Ewropa' fi Sħubija 
komuni adottata mill-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni f'Ottubru 2008", 

1. Jenfasizza l-bżonn li tkun żviluppata politika tal-komunikazzjonijiet ta' varjetà wiesgħa 
sabiex titqajjem kuxjenza tal-benefiċċji li huma marbuta mal-integrazzjoni Ewropea u 
biex jiġi provdut bażi għal djalogu reali maċ-ċittadini Ewropej; għalhekk jenfasizza li 
dawn l-attivitajiet jirrikjedu aktar appoġġ finanzjarju;

2. Jinnota li, għalkemm l-Abbozz tal-Baġit globali għall-2010 jipprovdi għal żieda fl-
approprjazzjonijiet ta' impenn meta mqabbel mal-baġit tal-2009, l-ammont taħt 
intestatura 3.2 (Ċittadinanza) irid jitnaqqas; iqis li tnaqqis bħal dan f’dan il-qasam ta’ 
politika kruċjali huwa ħaġa ta’ dispjaċir u jisħaq, għalhekk, li l-ammonti jridu jkunu 
miżjuda u utilizzati bl-aħjar mod possibbli;

3. Jemmen li l-iżbokki tal-informazzjoni u r-rappreżentazzjonijiet tal-UE għandhom rwol 
potenzjalment ċentrali x'jaqdu f'din l-istrateġija tal-komunikazzjonijiet għax 
jirrappreżentaw mezz li bih jintlaħqu ċ-ċittadini u titressaq l-Unjoni Ewropea aktar viċin 
tagħhom, u għalhekk jisħaq fuq il-bżonn li jiġu appoġġjati l-attivitajiet tagħhom u 
jissaħħaħ l-impatt tagħhom; 

4. Iqis il-ħolqien ta' partiti pan-Ewropej reali bħala xi ħaġa mixtieqa, b'mod partikolari 
minħabba l-elezzjonijiet Ewropej fil-futur sabiex jiżdied in-numru ta' nies li joħorġu 
jivvutaw; jemmen li għan bħal dan jista' jintlaħaq b'mod partikolari permezz ta' 
ffinanzjar miżjud ta' fondazzjonijiet u partiti politiċi fil-livell tal-UE;

5. Ifakkar fl-importanza tal-inizjattiva 'Nikkomunikaw l-Ewropa' fi Sħubija, li b'mod 
partikolari tgħin ħalli jissaħħu kemm il-koerenza u l-effiċjenza tal-istrateġija tal-
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komunikazzjoni Ewropea; jirrakkomanda li l-fondi li jridu jiġu allokati fl-2010 jqisu l-
isfidi supplimentari li jafu jsegwu r-riformi istituzzjonali possibbli marbuta mat-Trattat 
ta' Liżbona.


