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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-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,

B. 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,

C. billi l-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar il-mandat għat-trilogu 
dwar l-abbozz ta' baġit 20101 stqarr li kien "mħasseb dwar il-livell baxx ta' 
approprjazzjonijiet – li saħansitra naqsu f'xi każijiet meta mqabbla mal-2010 – iddedikati 
għal programmi li jippromwovu ċ-ċittadinanza Ewropea, il-komunikazzjoni u l-
informazzjoni għall-midja" u li "jemmen li dawn il-programmi huma element essenzjali 
fit-tiswir ta' identità Ewropea u fil-komunikazzjoni tal-proġett Ewropew liċ-ċittadini tal-
UE",

D. billi l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, fl-opinjoni tiegħu tat-2 ta' Settembru 2009 
dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima 
III - Il-Kummissjoni2, wera t-tħassib tiegħu dwar it-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet taħt is-
subintestatura 3.2 (Ċittadinanza) meta mqabbla mal-2009,

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;

2. Jemmen barra minn hekk li d-dispożizzjonijiet istituzzjonali ġodda tat-Trattat ta' Lisbona, 
b'mod partikulari t-twaqqif ta' Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna li għandu jkollu 
impatt sinifikanti f'perjodu twil ta' żmien dwar kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
jaġixxu fir-rigward tal-politika barranija, jeħtieġ li jiġu spjegati sew liċ-ċittadini; 

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;

                                               
1 Testi adotatti, P7_TA(2010)0205.
2 Anness mar-rapport tal-Kumitat għall-Baġits tat-13 ta' Ottubru 2009 (A7-0038/2009).
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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-integrazzjoni Ewropea.


