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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 minħabba l-kriżi ekonomika l-Istati Membri tal-UE u l-Unjoni Ewropea kellhom 
jieħdu deċiżjonijiet iebsa u jnaqqsu l-baġits tagħhom stess,

B. billi hu essenzjali li jkun hemm fondi xierqa għal politika ta’ komunikazzjoni effikaċi fil-
livell Komunitarju u f’dak lokali,

C. billi r-regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini, li se jkun implimentat mill-1 ta’ April 
2012, jeħtieġ politika ta’ komunikazzjoni effikaċi u arranġamenti ta’ implimentazzjoni 

xierqa li għandhom ikunu finanzjati b’mod xieraq,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-approprjazzjonijiet baġitarji kongruenti għall-partiti politiċi u l-
fondazzjonijiet Ewropej;

2. Japprova ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-impenji baġitarji għal-linja “Informazzjoni 
għall-mezzi tax-xandir”, peress li l-mezzi tax-xandir għandhom rwol ewlieni fl-attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni u ta’ informazzjoni;

3. Jinnota b’dispjaċir li l-approprjazzjonijiet għal-linja baġitarja “Nikkomunikaw l-Ewropa fi 
Sħubija”, li tiffinanzja attivitajiet ta’ komunikazzjoni fi sħubija bejn il-Kummissjoni, il-
Parlament Ewropew u l-Istati Membri, naqsu b’mod kostanti; iqis li għal kuntrarju, 
meħtieġ, li din il-linja tissaħħaħ għaliex l-operazzjonijiet ta' komunikazzjoni li jiżviluppaw 
b'mod sinifikanti sinerġiji ma' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fil-livell tal-
Unjoni jżidu l-impatt tat-tixrid tal-informazzjoni u b’hekk tintlaħaq l-akbar udjenza 
possibbli;

4. Konxju mill-importanza li ċ-ċittadini jkunu involuti fl-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u tal-ħajja 
politika, inkluża perspettiva Ewropea; jemmen, għalhekk, li hu meħtieġ li l-
approprjazzjonijiet għall-impenji tal-2011 jerġgħu jiġu kif kienu fir-rigward tal-linja 
baġitarja “Ewropa għaċ-Ċittadini” biex il-programm ikun implimentat kif xieraq;

5. Konvint bis-sħiħ mill-bżonn li tinħoloq linja baġitarja ġdida għall-implimentazzjoni tar-
regolament dwar l-inizjattivi taċ-ċittadini, għaliex biex ikun effettiv dan l-istrument ta' 
demokrazija parteċipattiva jeħtieġ finanzjament u riżorsi adegwati.


