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1. SFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill 
(dokument COM(2010) 76 finali – 2010/0044 COD): 

Il-11 ta’ Marzu 2010. 

Data tal-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Id-9 ta’ Ġunju 2010. 

Data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: Is-
16 ta’ Diċembru 2010. 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: Ma japplikax. 

Data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: Id-19 ta' Lulju 2011 

2. GĦAN TAL-PROPOSTA MILL-KUMMISSJONI 

L-għanijiet ġenerali taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew huma li jissaħħaħ is-sens ta' 
appartenenza taċ-ċittadini Ewropew lill-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari dak taż-żagħżagħ, 
fuq il-bażi tal-valuri komuni u l-elementi tal-istorja u l-patrimonju kulturali Ewropej, kif ukoll 
apprezzament tad-diversità nazzjonali u reġjonali, u li jissaħħaħ id-djalogu interkulturali.  
 
Għal dan il-għan, iċ-Ċertifikat se jfittex li jenfasizza il-valur simboliku u li jsaħħaħ il-profil 
tas-siti li kellhom rwol ewlieni fl-istorja u l-kultura tal-Ewropa, u/jew it-tiswir tal-Unjoni 
Ewropea, u li jżid il-fehim taċ-ċittadini Ewropej tal-istorja tal-Ewropa u t-tiswir tal-Unjoni 
Ewropea, u tal-patrimonju kulturali komuni madankollu differenti tagħhom, speċjalment fir-
rigward tal-valuri demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem li jsejsu l-proċess tal-integrazzjoni 
Ewropea. 

Iċ-Ċertifikat huwa mistenni wkoll jgħin biex jiżdied it-turiżmu kulturali, u b'hekk iġib miegħu 
benefiċċji ekonomiċi. 
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3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

3.1 Kummenti ġenerali dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Il-Kummissjoni tista' taċċetta bis-sħiħ il-pożizzjoni tal-Kunsill li hija r-riżultat ta’ negozjati 
kostruttivi bejn it-tliet istituzzjonijiet. Din taqbel mal-għanijiet essenzjali u l-istrateġija bażika 
tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni. 

3.2 Ftehim fl-istadju tal-Pożizzjoni tal-Kunsill 

Il-pożizzjoni tal-Kunsill hija r-riżultat ta' negozjati interistituzzjonali intensivi li saru wara l-
adozzjoni mill-Parlament Ewropew tal-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-
16 ta' Diċembru 2010. Laqgħat informali u tekniċi wasslu għal kompromessi dwar diversi 
kwistjonijiet pendenti. 

Wara n-negozjati, il-Coreper wasal għal qbil dwar it-test fil-15 ta' April 2011. Fid-
9 ta' Mejju 2011, il-President tal-Kumitat CULT tal-Parlament Ewropew, is-Sinjura Doris 
Pack, bagħtet ittra lill-Presidenza Ungeriża li tikkonferma li jekk, bħala l-pożizzjoni tiegħu fl-
ewwel qari, il-Kunsill jadotta t-test approvat mill-Coreper (soġġett għall-verifika lingwistika 
legali), hija se tirrakkomanda lill-Kumitat CULT u mbagħad lill-Parlament kollu fis-sessjoni 
plenarja, li l-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi aċċettata mingħajr emendi fit-tieni qari tal-Parlament. 
Il-Kunsill tal-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħazagħ u l-Isport laħaq ftehim politiku fuq din il-
bażi fid-19 ta' Mejju 2011. 

Il-punti ewlenin li ġew innegozjati u li laħqu ftehim dwarhom it-tliet istituzzjonijiet huma 
dawn li ġejjin: 

– Fl-ewwel stadju, iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew se jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni tal-Istati Membri biss. Matul l-ewwel evalwazzjoni tal-azzjoni, l-
adegwatezza li jitkabbar l-ambitu ġeografiku tiegħu se tiġi eżaminata. 

– L-għażla tas-siti se ssir kull sentejn sabiex jiġi evitat li l-għadd ta' siti biċ-ċertifikat 
jiżdied malajr wisq għaliex dan jista' jkun ta' ħsara lill-kwalità globali u lill-prestiġju 
taċ-ċertifikat il-ġdid. 

– Bosta siti li jinsabu fl-istess Stat Membru se jkollhom il-possibbiltà li jikkonċentraw 
fuq tema speċifika sabiex jippreżentaw applikazzjoni waħda ("Siti Tematiċi 
Nazzjonali") 

– Is-"Siti Transnazzjonali" se jingħaddu fil-kwota tal-Istat Membru li beda l-
applikazzjoni biss sabiex jiġi evitat li jkun hemm kumplikazzjonijiet żejda fil-
ġestjoni u sabiex l-Istati Membri ma jaqtgħux qalbhom milli jieħdu sehem f'dawn is-
siti. 

– Id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali li se japplikaw b'mod partikolari għas-siti li diġà 
ngħataw ċertifikat fl-inizjattiva intergovernattiva preċedenti nżammu fit-test. 
Madankollu, dawn ġew issimplifikati u ġie ddikjarat b'mod aktar ċar li matul dan il-
perjodu, is-siti kienu se jiġu vvalutati fuq il-bażi tal-kriterji tal-inizjattiva l-ġdida u 
kienu se jsegwu l-istess proċedura bħal dik li tintuża għas-siti l-oħrajn. 
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4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni ssostni b'mod sħiħ ir-riżultati tan-negozjati interistituzzjonali u għalhekk tista' 
taċċetta l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari. 


