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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali f'isem il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat 
għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

A. billi l-Kunsill Ewropew, fil-konkluzjonijiet tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2006, wera l-impenn 
tiegħu għall-kontinwazzjoni b'suċċess tal-proċess ta' ratifikazzjoni tat-trattat 
kostituzjonali, ippreżenta pjan għas-sentejn li ġejjin u ddikjara li mill-evalwazzjoni 
interim tal-perjodu ta' riflessjoni dwar il-futur ta' l-Ewropa rriżulta li "djalogu msaħħaħ 
maċ-ċittadini jeħtieġ mezzi adegwati u impenn"1,

B. billi l-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Ġunju 2006, talab lill-
Kummissjoni sabiex "taġġusta l-Pjan D tagħha għat-tieni fażi tal-perjodu ta' riflessjoni u 
sabiex tipprovdi fondi suffiċjenti għall-attivitajiet mistennija"2,

C. billi l-Kummissjoni ħabbret fil-proposti tagħha għall-programm "Ċittadini għall-Ewropa li 
jippromwovu ċittadinanza Ewropea attiva" li tappoġġja attivitajiet u istituzzjonijiet li 
"jagħtu liċ-ċittadini l-opportunità li jirrelataw u jipparteċipaw fil-kostruzzjoni ta' Ewropa 
dejjem aktar magħquda u biex joħolqu identità Ewropea"3,

D. billi, wara l-adozzjoni tal-qafas finanzjarju 2007-2013, l-abbozz preliminari tal-Baġit 
(PDB) 2007 jeħtieġ ftit ristrutturazzjoni tan-nefqa relatata mad-dibattitu kostituzzjonali  
billi jiġu integrati l-fondi permanenti ta' diversi istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet ta' 
interess Ewropew fi tliet programmi leġiżlattivi (Ċittadini għall-Ewropa, Kultura 2007 u 
Tagħlim tul il-Ħajja),

1. Ifakkar li programmi ta' komunikazzjoni u edukazzjoni huma l-istrument ta' għażla sabiex 
jinfurmaw u jinkludu aħjar liċ-ċittadini fid-dibattitu dwar it-trattat kostituzzjonali u li 
huma l-mezzi prinċipali li jipprovdu appoġġ għall-pjan kostituzzjonali stabbilit mill-
Kunsill Ewropew tal-15/16 ta' Ġunju 2006;

2. Jiddispjaċih li ħafna ċ-ċittadini Ewropej fil-preżent ma jarawx futur promettenti f'iktar 
tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea; jinnota, madanakollu, li fl-istess ħin il-maġġoranza taċ-
ċittadini fil-parti l-kbira ta' l-Istati Membri lesti jilqgħu sistema kostituzzjonali fl-UE u 
politiki li huma aktar trasparenti u effettivi;

3. Itenni li attivitajiet ta' komunikazzjoni jaħdmu b'mod sodisfaċenti biss jekk l-akkademji, 
il-fondazzjonijiet (inklużi dawk tal-partiti politiċi), l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-
imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili (speċjalment l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u tan-
nisa)  jikkontribwixxu għalihom b'mod attiv, u li huma għandhom bżonn riżorsi 
finanzjarji mill-baġit ta' l-UE sabiex iwettqu dawn il-ħidmiet; iqis għalhekk li l-ammonti 
proposti fil-PDB 2007 għall-programm PRINCE "Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa" u 
l-uffiċċji informazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea mhumiex biżżejjed u jridu jiżdiedu b'mod 
qawwi meta mqabbla man-nefqa ta' l-2006 fil-perspettiva tal-perjodu ta' riflessjoni u 
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analiżi li għaddej;

4. Jenfasizza li numru ta' istituti u organizzazzjonijiet ipprovdew appoġġ qawwi għad-
dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa; għalhekk huwa mħasseb dwar l-intenzjoni tal-Kunsill, 
kif muri fil-proċedura leġiżlattiva li twassal għall-adozzjoni tal-programm Ewropa għaċ-
ċittadini, sabiex tiġi limitata l-għajnuna strutturali għal xi wħud mill-istituzzjonijiet ta' 
interess Ewropew għal tliet snin (2007-2009); huwa determinat li jiżgura fondi 
permanenti adegwati għal dawn il-gruppi ta' riċerka u edukazzjoni lilhinn mill-perjodu 
preżenti ta' riflessjoni u analiżi minħabba li huwa konvint li għandhom ħidmiet importanti 
ta' natura permanenti;

5. Jinsisti li ż-żieda proposta mill-Kummissjoni tal-fondi disponibbli għal dawn l-
istituzzjonijiet mhux f'kull każ hija biżżejjed biex tegħleb ix-xogħol diffiċli li qedgħin 
jaffaċjaw;

6. Jilqa' l-isforzi riċenti tal-Kunsill u tiegħu stess sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fix-xogħol 
tagħhom ta' kuljum, speċjalment f'dak li jirrigwarda t-trasparenza tal-leġiżlazzjoni u d-
dibattitu politiku fuq kwistjonijiet sensittivi bħall-globalizzazzjoni jew it-tkabbir;
jimpenja ruħu li jżid aktar dawn l-attivitajiet u jistieden lill-Kunsill jagħmel hekk ukoll.


