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Is-Sinjura Doris Pack
President
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal regolament tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċitttadini" għall-perjodu bejn l-2014 
u l-2020 (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Sinjura President,

Bl-ittra tal-5 ta' Marzu 2012 inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 37(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jeżamina l-validità tal-bażi legali [tal-proposta 
tal-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm "L-Ewropa għaċ-
Ċitttadini" għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020. Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta fl-14 ta' 
Diċembru 2011 fuq il-bażi tal-Artikolu 352 tat-TFUE. Fl-ittra tiegħek, inti ddubitajt dwar dan 
partikolarment b'referenza għall-fatt li l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" kurrenti 
(2007–2013) huwa bbażat fuq bażi legali doppja, l-Artikoli 151 u 308 preċedenti tat-Trattat 
KE (issa l-Artikoli 167 u 352 tat-TFUE) u ġie adottat bil-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Il-kuntest

I. Il-proposta

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-
perjodu 2014-2020 li jibni fuq il-programm eżistenti. Fir-rigward tal-objettiv ġenerali tal-
proposta, l-Artikolu 1(2) jistipula: "Skont l-għan globali ta’ kontribut għall-fehim dwar l-
Unjoni Ewropea u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ċivika, il-programm għandu 
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jikkontribwixxi għall-għan ġenerali li ġej: It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni 
u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni". L-Artikolu 2 huwa 
iktar speċifiku: il-programm għandu jkollu l-objettivi li "[j]qajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni, l-identità u l-għan tal-Unjoni billi jistimula dibattitu, 
riflessjoni u netwerking" (l-Artikolu 2(1) tal-proposta) u li "jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni 
demokratika u ċivika taċ-ċittadini fil-livell tal-Unjoni, billi jiżviluppa l-fehim taċ-ċittadini 
dwar il-proċess tat-tfassil tal-politika tal-Unjoni" (l-Artikolu 2(2) tal-proposta). Kif jiddikjara 
l-Memorandum ta' Spjegazzjoni tal-proposta, l-iskop hu "li jimmobilizza ċ-ċittadini fil-livell 
lokali biex jiddiskutu kwistjonijiet konkreti ta’ interess Ewropew u biex jiżviluppaw l-
involviment aktar fil-fond fl-affarijiet tal-UE"1. Il-proposta tkompli tgħid li "billi tagħmel dan, 
huma jsiru konxji tal-impatt tal-politiki tal-Unjoni fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum".

Fl-Artikoli 3, 4, 5 u ta' warajhom, il-proposta tiddetermina u tiddefinixxi kif dawn l-objettivi 
se jintlaħqu: il-miżuri, l-istruttura tal-programm, il-parteċipazzjoni, il-kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali, l-implimentazzjoni tal-programm, eċċ..

II. Il-bażijiet legali kkonċernati

1. Il-bażi legali tal-proposta

Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 352 tat-TFUE, li jgħid kif ġej:

"Artikolu 352

Jekk tidher meħtieġa azzjoni ta' l-Unjoni, fil-qafas tal-politika definita fit-Trattati, għall-kisba 
ta' wieħed mill-objettivi previsti mit-Trattati, u t-Trattati ma jkunux stabbilew is-setgħat 
meħtieġa għal dan l-għan, il-Kunsill, li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni 
u wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jadotta d-dispożizzjonijiet xierqa.
Meta l-Kunsill jadotta d-dispożizzjonijiet in kwistjoni skont il-proċedura leġislattiva speċjali, 
dan għandu jadottahom ukoll b'unanimità, fuq proposta tal-Kummissjoni u wara l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew".

2. Il-bidla proposta tal-bażi legali
Fit-talba tiegħek għal opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali, inti 
tirreferi għall-possibilità li jiżdied l-Artikolu 167 tat-TFUE li jgħid kif ġej:

"Artikolu 167

1. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-fjoritura tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u fl-istess waqt tirriżalta il-wirt kulturali 
komuni.

2. L-azzjoni tal-Unjoni għandha jkollha il-mira li tinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u, jekk jinħtieġ, tappoġġa u tissupplimenta l-azzjoni tagħhom fl-oqsma li ġejjin:
– it-titjib fit-tagħrif u fit-tixrid tal-kultura u l-istorja tal-popli Ewropej,

                                               
1 COM(2011) 0884, Memorandum ta’ Spjegazzjoni, p.2.
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– il-konservazzjoni u l-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew sinifikanti,
– skambji kulturali li mhumiex ta' natura kummerċjali,
– il-kreazzjoni artistika u letterarja, inklużi dawk fis-settur awdjo-viżiv.

3. [...]

4. [...]

5. Sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet indikati f'dan l-Artikolu:
– il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja u 
wara li jikkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom jadottaw miżuri ta' inċentiv, eskluża 
l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti ta' l-Istati Membri, [...]."

III. Analiżi

1. Il-prinċipji stabbiliti mill-Qorti
Kif irrimarkat il-Qorti tal-Ġustizzja, l-għażla tal-bażi legali hija ta' "sinifikat kostituzzjonali" 
minħabba l-prinipju tal-"għoti tas-setgħat" li jirregola l-Unjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat 
li, bħala regola ġenerali, il-miżuri għandhom ikunu bbażati fuq bażi legali waħda biss. Miżura 
li jkollha żewġ skopijiet, żewġ objettivi jew komponenti, għandha tkun ibbażata fuq bażi 
legali waħda, li se tkun iddeterminata mill-komponent predominanti tal-miżura2. L-użu ta' 
żewġ bażijiet legali jista' jsri b'mod eċċezzjonali jekk miżura "issegwi simultanjament numru 
ta' objettivi jew jekk fiha diversi komponenti li huma marbuta b'mod inseparabbli, mingħajr 
ma wieħed ikun sekondarju u indirett f'relazzjoni mal-ieħor"3.

Il-Qorti stabilixxiet, ukoll, il-kriterji differenti li għandhom jiddeterminaw l-għażla tal-bażi 
legali għal każ partikulari. Dawn il-kriterji ġew iddikjarati repetutament mill-każistika tal-
Qorti tal-Ġustizzja, u jistgħu jinġabru kif ġej:
– l-għażla mhix suġġettiva; din għandha tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi li jwasslu għal 
reviżjoni ġuridika 4;
– fost dawn il-fatturi, l-għan u l-kontenut tal-miżura kkonċernata għandhom jiġu inklużi5.

F'dak li jikkonċerna l-Artikolu 352 tat-TFUE bħala bażi legali, il-Qorti sostniet li azzjoni 
skont l-Artikolu 352 hija ġustifikata biss meta ebda dispożizzjoni oħra tat-Tratta ma tagħti l-
kompetenza neċessarja lill-Unjoni6. Il-bażi legali speċifika li tista' tkun relevanti hawn hija l-
Artikolu 167 tat-TFUE.

2. L-objettivi tal-proposta
Il-Proposta għandha żewġ fergħat ta' oġġettivi: "Il-kommermorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni u 
                                               
1 Opinjoni Nru 2/00 tas-6 ta’ Diċembru 2001 dwar il-Protokoll ta’ Cartagna [2001] ECR.I-9713.
2 Kawża C-42/97 il-Parlament v. il-Kunsill [1991], Ġabra I869, paragrafu 39 u 40.
3 Kawża C-441/06, Il-Kummissjoni v. il-Parlament u l-Kunsill [2007], Ġabra I-8887, para. 47.
4 Kawża 45/86, Il-Kummissjoni v. il-Kunsill (1987), Ġabra 1439, para. 5.
5 Kawża C-300/89, Il-Kummissjoni v. il-Kunsill [1991], Ġabra I-287, para. 10. ukoll il-Kawża C-411/06, Il-
Kummissjoni v. il-Parlament u l-Kunsill [2009], Ġabra I-7585, para. 45. u l-Kawża 166/07 Il-Parlament v. l-
Kunsill [2009], Ġabra I-7135, punt 4.
6 Kawża 45/86, il-Kummissjoni v. il-Kunsill [1987] , Ġabra 1493, para. 13. Kawża C-436/03 Il-Parlament 
Ewropew v. il-Kunsill [2006], Ġabra I-3733, paras. 36-46; Kawża C-166/03 Il-Parlament Ewropew v. il-Kunsill
[2009], Ġabra I-7135, paras. 40-41.
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ċ-ċittadinanza Ewropea" u "L-involviment demokratiku u l-parteċipazzjoni ċivika" (l-
Artikolu 3(1)). Dawn iż-żewġ fergħat huma ta' importanza ugwali u m'hemm ebda 
subordinazzjoni ta' waħda għall-oħra.

(a) "Il-kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea”
L-Artikolu 167 tat-TFUE, fil-paragrafu 2, jirreferi għal "titjib fit-tagħrif u fit-tixrid tal-kultura 
u l-istorja tal-popli Ewropej". L-objettiv ta' "kommemorazzjoni" fil-proposta jirrelata għall-
istorja tal-Unjoni u, b'hekk, huwa kopert mill-Artikolu 167 tat-TFUE. Ta' min jinnota li l-fatt 
li l-kelma "kultura" mhix imsemmija espliċitament fil-proposta jew fost l-objettivi tagħha ma 
jwassalx għal riżultat differenti: referenza espliċita għal "kultura" mhix neċessarja biex jiġi 
applikat l-Artikolu 167 tat-TFUE peress li referenza għall-"istorja" hija biżżejjed.

(b) "L-involviment demokratiku u l-parteċipazzjoni ċivika”
L-objettiv l-ieħor tal-proposta dwar il-"parteċipazzjoni ċivika" hu relatat maċ-ċittadinanza 
Ewropea. It-Trattat ma fihx bażi legali speċifika għal miżuri relatati ma' din il-kwistjoni.
Konsegwentement, wieħed għandu jirrikorri għall-Artikolu 352 tat-TFUE. Biex l-
Artikolu 352 tat-TFUE jkun il-bażi legali xierqa, l-azzjoni kkonċernata għandha tkun 
neċessarja biex jinkiseb wieħed mill-objettivi stipulati fit-Trattati (ara t-test tal-
Artikolu 352(1) tat-TFUE hawn fuq). L-Artikolu 9 tat-Trattat UE jistabbilixxi ċittadinanza 
tal-Unjoni Ewropea li tikkumplimenta ċ-ċittadinanza nazzjonali1. L-Artikolu 11(1) tat-Trattat 
UE jirrikjedi li l-istituzzjonijiet li jagħtu "liċ-ċittadini u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi l-opportunità li jwasslu u jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet tagħhom fl-
oqsma kollha ta’ azzjoni tal-Unjoni". L-aħħar objettiv se jinkiseb permezz tal-miżuri tal-
proposta relatati maċ-ċittadinanza Ewropea. B'hekk, l-Artikolu 352 jidher li hu l-bażi legali 
xierqa għal dawn il-miżuri.

3. "L-Ewropa għaċ-Ċittadinai" 2007–2013
Il-paragun mal-programm kurrenti – li inti tirreferi għalih ukoll fit-talba tiegħek għal opinjoni 
dwar il-bażi legali – jikkonferma dan ir-riżultat: il-programm kurrenti, min-naħa l-waħda, 
jimmira li jiżgura l-involviment taċ-ċittadini Ewropej fil-proċess tal-integrazzjoni Ewropea, u 
min-naħa l-oħra, li jiżviluppa identità Ewropea fost iċ-ċittadini Ewropej ibbażata fuq valuri, 
storja u kultura komuni rikonoxxuti. L-aspett kulturali huwa kopert mill-Artikolu 167 tat-
TFUE, filwaqt li għall-element tal-parteċipazzjoni ċivika, li f'rabta miegħu t-Trattati ma 
jipprevedux bażi legali speċifika, wieħed kellu jirrikorri għall-Artikolu 352 tat-TFUE. B'hekk, 
iż-żewġ Artikoli flimkien jifformaw il-bażi legali tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" 
fil-verżjoni tal-2006.

4. Aspetti proċedurali
Ta' min isemmi li meta jsir rikors għall-Artikolu 352 tat-TFUE flimkien ma' dispożizzjonijiet 
oħra tat-Trattat, ir-rekwiżiti proċedurali relevanti għandhom jiġu kombinati. Għalkemm il-
Qorti, b'mod ġenerali, sostniet li hu impossibbli li jkun hemm bażijiet legali doppji meta l-
proċeduri stipulati għal kull bażi legali ma jkunux kompatibbli2, din ma tqajjimx il-kwistjoni 
tal-kompatibilità fil-kuntest tal-Artikolu 352 tat-TFUE (peress li r-rikors għall-Artikolu 352 
                                               
1 "Fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tosserva l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha, li 
għandhom jingħataw attenzjoni indaqs mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tagħha. Kwalunkwe persuna li 
għandha ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru hija ċittadina tal-Unjoni. Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni għandha tiżdied maċ-
ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex."
2 Il-Kawża C-300/89 Il-Kummissjoni v. il-Kunsill (“Diossidu tat-Titanju”) [1991], Ġabra I-2867, paragrafu 10.
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tat-TFUE neċessarjament jimplika li ebda bażi legali oħra se tkun disponibbli). Għall-
kuntrarju, il-Qorti tippermetti li r-rekwiżit għal unanimità tal-Artikolu  352 tat-TFUE jkun 
ikkombinat ma' proċeduri oħra, bħall-proċedura leġiżlattiva ordinarja1. Jidher li, fil-każ 
preżenti, il-proċedura leġiżlattiva ordinarja flimkien mal-unanimità għandhom japplikaw.

5. L-opinjoni tas-Servizz Legali
Is-Servizz Legali ddikjara, kemm f'nota għall-Kumitat tiegħek tal-21 ta' Frar 2012 u f'nota tal-
15 ta' Marzu 2012 provduta fid-dawl tat-talba lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali biex jagħti 
opinjoni dwar il-bażi legali, li l-Artikoli 167 u 352 tat-TFUE għandhom ikunu l-bażi legali 
għall-proposta.

IV. Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Matul il-laqgħa tiegħu tas-27 ta' Marzu 2012, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-
kwistjoni msemmija hawn fuq. Matul il-laqgħa tiegħu, dan għaldaqstant iddeċieda, 
b'unanimità, li jirrakkomandalek li l-bażi legali xierqa għall-proposta għal regolament li 
jistabbilixi l-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċitttadini" għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020 għandha 
tkun l-Artikoli 167 u 352 tat-TFUE.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Il-Kawża C-166/07 Il-Parlament v. il-Kunsill, para. 69; Ara, pereżempju, ir-Regolament (UE) Nru 1232/2010 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda (2007-2010) (ĠU 346, 30.12.2010, p. 1.) li fis-6 kunsiderazzjoni 
tiegħu jirreferi għall- "proċedura leġiżlattiva ordinarja u r-rekwiżit għal unanimità fil-Kunsill previsti fl-ewwel 
sentenza tal-Artikolu 352(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea".
2 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Evelyn Regner (Vice-Chair), 
Françoise Castex (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos 
Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico 
Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


