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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Sabiex l-Ewropa tkun eqreb taċ-ċittadini tagħha, jilqa' l-fatt li t-Trattat ta' Liżbona 
(Artikolu 2 (124)) introduċa l-isport fost il-bażijiet ġuridiċi tat-Trattat dwar it-Tħaddim ta' 
l-Unjoni Ewropea (TFEU), billi mmodifika f'dan ir-rigward l-Artikolu 149 tat-Trattat KE;

2. Jenfasizza b'mod partikolari li fil-qasam ta' l-isport, l-Unjoni tista' taġixxi sabiex 
tiżviluppa, fost l-oħrajn, dimensjoni Ewropea ta' l-isport, billi toħloq konnessjoni mill-qrib 
bejn il-funzjoni soċjali tiegħu u dik edukattiva, billi tippromwovi l-ekwità u l-ftuħ fil-
kompetizzjonijiet sportivi u l-koperazzjoni bejn l-entitajiet responsabbli għall-isport, kif 
ukoll billi tipproteġi l-integrità fiżika u morali ta' l-isportivi, b'mod partikolari ta' l-iżgħar 
fosthom;

3. Jilqa' l-estensjoni tat-teħid ta' deċiżjoni bil-maġġoranza kwalifikata fil-qasam tal-kultura -
proċedura li hija prevista wkoll għall-isport - fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 
għal ''miżuri ta' appoġġ, ta' koordinazzjoni u ta' suppliment'' għad-deċiżjonijiet nazzjonali, 
minbarra kull miżura ta' armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet interni;

4. Jilqa' l-emenda għall-Artikolu 149 tat-Trattat KE bil-għan li jiġi estiż il-kamp ta' azzjoni 
ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħożija u b'mod partikolari biex iż-żgħażagħ jiġu 
inkoraġġuti jipparteċipaw fil-ħajja demokratika ta' l-Ewropa, u bl-intenzjoni li jinvolvi 
aktar liċ-ċittadini żgħażagħ fil-ħajja pubblika, jenfasizza l-importanza ta' l-inizjattivi ta' l-
Unjoni Ewropea u ta' l-iżvilupp tal-politiki li jinkoraġġixxu u jiffavorixxu l-
parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fil-livelli kollha;

5. Jafferma mill-ġdid il-prinċipji u l-miżuri approvati mill-Parlament fir-Riżoluzzjoni tiegħu 
ta' l-10 ta' April 2008 dwar Aġenda Ewropea għall-Kultura fiż-żmien tal-
globalizzazzjoni1, fir-rigward ta' l-integrazzjoni tal-kultura fl-Aġenda ta' Liżbona, dwar il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat tar-
Reġjuni u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-istess suġġett;

6. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar il-fatt li t-TFEU żamm in-natura orizzontali ta' l-
Artikolu 151(4) tat-Trattat KE li jgħid illi ''"[l-] Komunità tieħu kont ta' l-aspetti kulturali 
fl-azzjoni tagħha skond dispożizzjonijiet oħra f'dan it-Trattat, sabiex b'mod partikolari 
tirrispetta u tippromwovi d-diversità tal-kulturi tagħha'';

7. Iqis illi din il-klawsola orizzontali fil-qasam tal-kultura, bħal klaswoli orizzontali ġodda 
introdotti mit-TFEU dwar id-dimensjoni soċjali tas-Suq Komuni, l-iżvilupp sostenibbli u 
l-ġlieda kontra kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, hija ta' natura li toħloq programmi 
ta' azzjoni ġenerali li jiddefinixxu l-għanijiet li għandhom jintlaħqu fil-qasam tal-kultura;

8. Iqis li programmi ta' azzjoni bħal dawn għandhom jeżaltaw l-ispeċifiċitajiet tal-kultura fl-

                                               
1  Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2008)0124.
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Ewropa, minn banda waħda, bħala fattur ta' identità, ta' għarfien reċiproku u ta' 
ċittadinanza, kif ukoll bħala mutur tal-kostruzzjoni ta' l-Ewropa u, mill-banda l-oħra, 
bħala karatteristika tal-post li jistħoqqilha fil-kuntest dinji;

9. Iqis li huwa neċessarju li jsir dak kollu li huwa possibbli sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' 
politika Ewropea ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni u jtenni t-talba tiegħu li tiġi 
konkluża ftehima interistituzzjonali li tiddefinixxi l-prinċipji komuni li jistgħu 
jikkostitwixxu l-qafas tal-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej f'dan il-qasam;

10. Meta titqies l-innovazzjoni maġġuri tat-TFEU fejn dan jagħti l-possibiltà lill-parlamenti
nazzjonali biex jiggarantixxu t-tqassim ġust tal-kompetenzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri tagħha bl-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, huwa jħeġġeġ lill-
parlamenti nazzjonali sabiex jadattaw, jekk ikun hemm bżonn, il-kalendarji u l-metodi 
tax-xogħol tagħhom sabiex jiżguraw l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà meta 
jeżaminaw kwalunke proposta leġiżlattiva ta' l-Unjoni, li meta jkun il-każ, għandha tqis 
id-dimensjoni reġjonali u lokali ta' l-azzjonijiet maħsuba, fil-qasam tal-kultura, ta' l-
awdjoviżiv, ta' l-edukazzjoni, taż-żogħżija u ta' l-isport.
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