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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0929/2012 imressqa minn Francisco Pérez Martínez, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem il-Ħodor u l-Komunità ta’ Madrid, dwar il-
projbizzjoni tal-hekk imsejħa festivals tal-barrin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jargumenta favur il-projbizzjoni ta’ dawk li soltu jissejħu “festivals tal-
barrin”, isemmi s-sitwazzjoni f’ San Sebastián de los Reyes, belt fi Spanja, fejn intefqu aktar 
minn EUR 300 000 fuq festi relatati mal-barrin, filwaqt li aktar minn 2 miljun tifel u tifla fi 
Spanja qed ibatu l-faqar. Il-petizzjonant għalhekk qed jitlob li jintemm kull sostenn 
finanzjarju għall-kunsill muniċipali ta’ San Sebastián de los Reyes, dment li dan jibqa’ jagħti 
sussidji pubbliċi lil spettakli bħal dan, li huwa jqishom krudili u brutali, u li jaħseb li 
jikkawżaw tbatija għal annimali innoċenti għall-pjaċir ta’ bnedmin li huma insensittivi għas-
sofferenza ta’ barrin, għoġiela, baqar eċċ. Jixtieq ukoll li jsir awditu tal-kontabilità ta’ dik il-
muniċipalità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-Kummissjoni tista’ tikkonferma li l-ebda nefqa marbuta mal-ġlied tal-barrin ma ġiet 
iċċertifikata f'Madrid, la mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u lanqas mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

Fil-qafas tal-prinċipju ta’ ġestjoni konġunta, ir-responsabilità għall-għażla, il-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ proġetti fi ħdan il-programmi hija unikament f’idejn l-Istati Membri u l-
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awtoritajiet nazzjonali li jeżerċitaw din ir-responsabilità f’konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-UE u nazzjonali. Il-Kummissjoni ma taf bl-ebda operazzjoni ffinanzjata inparti 
mill-UE li wasslet għal finanzjament tal-ġlied tal-barrin, għalkemm mhijiex f’pożizzjoni li 
teskludi totalment li wħud minn dawn il-faċilitajiet ibbenefikaw indirettament minn 
investimenti immirati lejn it-titjib jew ir-ristrutturar ta’ faċilitajiet pubbliċi lokali. 

Fil-qafas tal-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-rwol tal-
Kummissjoni huwa li tikkontribwixxi għat-tkabbir tal-kulturi tal-Istati Membri, waqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u, fl-istess ħin, iġġib 'il quddiem il-wirt 
kulturali komuni. L-evalwazzjoni dwar x’jidħol fl-ambitu tal-wirt kulturali jinsab f'idejn l-
Istati Membri.


