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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
proposta għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

1. Jilqa' l-preżentazzjoni tal-White Paper u jesprimi l-kunsens tiegħu rigward l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tibdel il-politika ta' komunikazzjoni f'politika awtonoma ġdida.

2. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni għarfet li l-komunikazzjonijiet kollha ma jistgħux jiġu 
mifruda mill-kontenut u l-ipproċessar tagħhom għandu jkun "doppju" u għandha tingħata 
attenzjoni liċ-ċittadin, imma jiddispjaċih li l-prinċipji stabbiliti fil-bidu tat-tfassil tal-White 
Paper ma tawx lok għall-inklużjoni konkreta tagħhom; Jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tippreċiża kif se tikkunsidra l-vuċi taċ-ċittadini, u tissuġġerixxi li l-inizjattivi ta' l-
istituzzjonijiet l-oħra jiġu eventwalment integrati, bħal "l'Agora", korp konsultattiv bir-
rappreżenanti tas-soċjetà ċivili stabbilit mill-Parlament;

3. Jappoġġja l-istudju ta' strument interistituzzjonali ġdid, li fih jistgħu jipparteċipaw l-Istati 
Membri, li jidefinixxi l-prinċipji ta' politika ta' komunikazzjoni Ewropea; jikkunsidra li 
trid tiġi analizzata n-natura esatta - karta tad-drittijiet jew kodiċi ta' kondotta - ta' dan l-
istrument u l-funzjoni tal-"garanziji" li jagħti liċ-ċitaddin, kif ukoll l- impenji illi tagħhom 
għandhom jieħdu r-responsabbilità l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri; 

4. Ifakkar li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, b'mod informattiv, diġà tistipula d-drittijiet 
taċ-ċittadini, u li kull strument ġdid għandu jirrispetta l-prerogattiv tal-Parlament elett, 
partikolarment is-setgħa tiegħu li jindirizza ċ-ċittadini ta' l-Unjoni kollha; jitlob lill-
Kumitat għall-Affarjiet Kostituzzjonali sabiex janalizza l-possibilitajiet tan-natura u tal-
kontenut ta' strument interistituzzjonali bħal dan;

5. Jenfasizza li politika ta' komunikazzjoni għanha tikkunsidra t-"tempo", partikolarment il-
kwistjonijiet Ewropej, li ħafna drabi jkunu maqtugħa mill-politki nazzjonali; jikkunsidra li 
l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri għandhom jaslu għal ftehim dwar kalendarju ta' bosta 
kwistjonijiet ta' interess għall-opinjoni pubblika Ewropea, bil-għan li l-isforzi tal-
komunikazzjoni jkunu kkonċentrati fuq dawn is-suġġetti:

6. Itenni l-konvinzjoni tiegħu li hemm bżonn li l-politika ta' komunikazzjoni ta' kull 
istituzzjoni tkun integrata f'loġika komuni, u li f'dan ir-rigward għandha tkun irrispettata l-
awtonomija ta' kull istituzzjoni; jerġa jappella għal dibattitu interistituzzjonali kbir 
annwali f'dan ir-rigward, waqt is-sessjoni plenarja, sabiex tkun adottata dikjarazzjoni 
komuni dwar l-objettivi u l-mezzi ta' din il-politika;

7. Jappoġġja l-iżvilupp ta' djalogu, u ta' dibattitu pubbliku organizzat mill-istituzzjonijiet 
Ewropej u l-istituzzjonijiet nazzjonali u reġjonali; jenfasizza l-importanza li l-
komunkazzjoni dwar dawn l-inizjattivi sserraħ fuq vekters ta' komunikazzjoni "mal-
pubbliku ġenerali" bħall-programmi kulturali (biljetti tad-dħul ta' avvenitmenti letterarji u 
taċ-ċinema), l-avvenitmenti sportivi, eċċ.;

8. Japprezza l-proponiment tal-Kummissjoni sabiex it-teknolġiji ta' komunkazzjoni l-ġodda 
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jintużaw aħjar, imma jitlob li tieħu miżuri sabiex jiġi evitat li "l-firda diġitali" ma terġax 
teskludi parti miċ-ċittadini milli jiksbu informazzjoni dwar l-Unjoni; F'dan ir-rigward 
jenfasizza li jaqbel li l-mezzi ta' komunikazzjoni speċifiki għal kull istituzzjoni jkunu 
integrati - b'interess globali - bħall-"Web TV" futur tal-Parlament Ewropew, u dan dejjem 
b'rispett lill-awtonomija tiegħu; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb il-ġerarkija ta' l-imsieħba tagħha fil-qasam tal-
komunikazzjoni fl-iżvilupp tar-relazzjonijiet privileġġjati ma' l-imsieħba tagħha għal 
"sejħa tranżnazzjonali", ta' l-organizzazzjonijiet tas-soċjeta ċivili li qed jgħaddu minn 
ristrutturazzjoni, tal-partit politiċi Ewropej u tal-ġurnalisti;

10. Jenfasizza l-irwol essenzjali tal-medja fil-komunkazzjoni tal-kwistjonijiet Ewropej, u 
jinsisti li hemm bżonn ta' metodi ta' koperazzjoni speċifiċi mal-medja, b'rispett kbir lejn l-
indipendenza tagħhom u l-awtonomija ta' l-editorjal; jikkunsdira li dan żied b'mod 
evidenti l-mezzi disponibbli sabiex isir kontribut għall-formazzjoni ta' ġurnalisti 
speċjalizzati fil-qasam Ewropew, speċjalment fuq il-livell ta' l-istampa reġjonali u lokali;

11. Jikkunsidra li l-iżvilupp mill-viċin ta' amministrazzjoni Ewropea, li probabbilment tassisti 
l-ammont bla għadd ta' punti ta' lqugħ u ta' informazzjoni fl-Ewropa, tikkontribwixxi 
sabiex jintnisġu konnessjonijiet diretti importanti fl-Unjoni u fiċ-ċittadini tagħha, 
partikolarment tiffavorixxi, lil dawn ta' l-aħħar, l-aċċess għal inizjattivi u programmi 
Ewropej ta' interess għalihom.


