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Suġġett: Petizzjoni 0112/2013, imressqa minn Marta Mariani, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-Katidral ta’ Chartres

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta iżżur regolarment il-Katidral ta’ Chartres u tipprotesta kontra l-mod kif il-
Katidral qed jiġi “restawrat”. Il-ħitan, is-soqfa bl-arkati u partijiet oħra ġew mogħttija bil-ġibs, 
partijiet oħra ġew miżbugħa bojod. L-hekk imsejjaħ xoħol ta’ restawr, skont hi, qered l-
integrità u l-karattru tal-Katidral u kkomprometta serjament is-sinifikat storiku tal-arkitettura 
tiegħu, billi biddel radikalment il-karatteristiċi tiegħu u l-istil Gotiku uniku. Ir-riżultat huwa 
diżastruż, tikkumenta hi u temmen li huwa d-dmir ta’ kull ċittadin Ewropew li jippreserva l-
patrimonju kulturali u artistiku tagħna.

Il-petizzjonanta tindika li dan ix-xogħol ta’ restawr huwa ffinanzjat mill-Kummissjoni 
Ewropea u tappella lill-Parlament biex jintervjeni biex isalva dan l-edifiċju arkitettoniku u 
spiritwali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-wirt kulturali hija limitata. L-Artikolu 167 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħid: “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 l-wirt kulturali komuni. L-azzjoni tal-
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Unjoni għandha jkollha il-mira li tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk 
jinħtieġ, tappoġġa u tissupplimenta l-azzjoni tagħhom fl-oqsma li ġejjin […]". 

Ir-responsabbiltà għall-konservazzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali għalhekk hija 
totalment f’idejn l-Istati Membri. Dan ifisser li l-Kummissjoni ma tistax tindaħal fil-mod kif 
il-wirt kulturali nazzjonali jiġi protett. 

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jista’ jikkofinanzja investimenti kulturali, 
inkluż il-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali, kif stabbilit mill-Artiklu. 4(7), tar-
Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-5 ta’ Lulju 2006. Kif taf il-petizzjonanta, ix-xogħlijiet 
ta’ restawr tal-Katidral ta’ Chartres ġew kofinanzjati mill-UE, b’kontribuzzjoni ta’ €1.5 
miljun mill-FEŻR.

Madankollu, bis-saħħa tal-prinċipju tal-ġestjoni kondiviża, l-Awtoritajiet Maniġerjali tar-
Reġjun “Ċentrali” huma responsabbli mill-għażla, l-implimentazzjoni u l-kofinanzjament tal-
proġetti li għandhom jiġu parzjalment iffinanzjati mill-FEŻR. Fil-każ tar-rinnovament 
f’Chartres, l-Awtoritajiet Maniġerjali huma l-gvern Franċiż, bil-maġġoranza tal-finanzjament 
ipprovdut mill-Istat Franċiż, il-Ministeru għall-Kultura u l-Midja (€ 3.190 miljun) u r-Reġjun 
“Ċentrali” (€ 2.2 miljun) .

Fir-rigward ta’ kwalunkwe żball allegat imwettaq matul dawn ix-xogħlijiet ta’ restawr, il-
petizzjonanta għandha tikkuntattja l-awtorità nazzjonali kompetenti - il-Prefettura tar-Reġjun 
“Ċentrali” f’Orléans – peress li huwa l-Ministeru għall-Kultura u l-Midja, id-Direttorat għall-
Affarijiet Kulturali (DRAC) tar-Reġjun “Ċentrali”, li jipproponi u jwettaq dawn ix-xogħlijiet.


