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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se 
jadotta:

A. billi l-Kunsill Ewropew ta' Brussell tal-21 u t-22 ta' Ġunju 2007 ddeċieda li jlaqqa' 
Konferenza Intergovernattiva (IGC) li xogħolha se jkun li jfassal Trattat ta' emenda 
skond kif speċifikat mill-Kunsill Ewropew,

B. billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-pjan direzzjonali għall-proċess 
kostituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea, il-Parlament enfasizza li "t-titjib tal-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini fil-ħajja politika ta' l-Unjoni Ewropea" u "l-assoċjazzjoni tas-soċjetà ċivili" 
huma prinċipji gwida għall-evoluzzjoni ulterjuri ta' l-Unjoni Ewropea1,

C. billi l-programm "Ewropa għaċ-Ċittadini" għandu bħala l-għanijiet tiegħu l-promozzjoni 
ta' ċittadinanza Ewropea attiva, l-appoġġ ta' attivitajiet u istituzzjonijiet li jagħtu liċ-
ċittadini l-opportunità li jinteraġixxu u jipparteċipaw fil-bini ta' Ewropa dejjem aktar 
mill-qrib, u t-tiswir ta' identità Ewropea2,

1. Ifakkar li l-programmi ta' komunikazzjoni u edukattivi huma ta' importanza kbira biex 
jiżdiedu l-interess u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini Ewropej fis-sistema politika ta' l-
Unjoni Ewropea u li t-Trattat ta' emenda li x'aktarx se jkun adottat mill-IGC li ġej se 
jirrikjedi ħafna attivitajiet li jiffokaw fuq il-komunikazzjoni maċ-ċittadini Ewropej 
sabiex ikunu ċċarati l-avvanzi istituzzjonali u politiċi li hu ttamat li se jġib fis-seħħ,

2. Itenni li l-attivitajiet tal-programmi ta' komunikazzjoni u edukattivi jiddependu fuq 
struttura istituzzjonali b'appoġġ finanzjarju sostenibbli biex ikopru l-ispejjeż operattivi ta' 
ċertu istituzzjonijiet akkademiċi, fondazzjonijiet (inklużi dawk tal-partiti politiċi), sħab 
soċjali, u partijiet oħra tas-soċjetà ċivili li jintgħażlu,

3. Jinnota li, għalkemm l-Abbozz Preliminari ta' Baġit (PDB) ġenerali 2008 (impenji) żdied 
bi 2% mqabbel mal-baġit 2007, l-intestatura 3b tal-PDB 2008 (Ċittadinanza Ewropea) 
hija l-unika intestatura b'ammont sinifikatament imnaqqas ta' fondi (madwar 8% inqas 
f'impenji mill-baġit 2007); jikkunsidra li fi żminijiet ta' trasformazzjonijiet importanti fl-
istruttura istituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea dawn l-ammonti, inklużi l-uffiċċji ta' 
informazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, huma insuffiċjenti u għandhom jiżdiedu 
sostanzjalment;

4. Jieħu ħsieb jiżviluppa sistema trasparenti u ġusta biex jiffinanzja fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej, ibbażata fuq il-proposta mressqa mill-Kummisjoni fi ... ta' Ġunju 2007, dwar 
reviżjoni tad-deċiżjoni dwar l-iffinanzjar tal-partiti politiċi Ewropej3, u biex jipprovdi lil 
din l-attività bil-fondi meħtieġa biex tilħaq l-għanijiet politiċi maħsuba;

  
1 Testi Adottati, P6_TA(2007)0234 (paragrafi 9 u 13).
2 Deċiżjoni Nru. 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-l2 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-
programm Ewropa għaċ-Ċittadini għall-perjodu 2007 sa 2013 sabiex jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva 
(ĠU L 378, 27.12.2006, p. 32).
3 ...
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5. Jieħu ħsieb iżid l-isforzi tiegħu biex jinħoloq spazju pubbliku Ewropew ta' vera, inklużi 
l-ħolqien u l-iffinanzjar adegwat taċ-ċentru l-ġdid tiegħu għall-viżitaturi u tal-programm 
televiżiv tiegħu fuq l-internet, u jistieden lill-Kunsill li jagħmel l-istess fl-oqsma tiegħu 
tal-politika dwar il-komunikazzjoni.


