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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi, wara r-riżultat tar-referendum fl-Irlanda fit-12 ta’ Ġunju, il-Kunsill Ewropew tad-
19-20 ta’ Ġunju 2008 fakkar li l-għan tat-Trattat ta’ Liżbona hu li jippremetti lil Unjoni li 
ġiet imkabbra li taġixxi b’mod aktar effettiv u demokratiku, u ħa nota tal-proċess ta’ 
ratifika li għadu għaddej,

B. billi l-proċess ta’ ratifika kollu kemm hu tat-Trattat ta’ Liżbona, u b’mod partikulari l-
kampanja tar-referendum Irlandiż, urew li, f’dik li hi politika ta’ komunikazzjoni, l-UE 
għad fadlilha wisq x’tikseb, aktar u aktar minħabba l-elezzjonijiet Ewropej li waslu biex 
isiru fl-2009,

C. billi l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-ewwel riflessjonijiet fuq l-Abbozz 
Preliminari tal-Baġit 2009, esprima t-tħassib tiegħu “dwar it-tnaqqis propost mill-
Kummissjoni għal għadd ta’ linji baġitarji li minnhom huma ffinanzjati l-attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni, b’mod partikulari fil-kuntest tal-kompiti u ta’ l-isfidi l-ġodda f’dan il-
qasam li jridu jkunu ffaċċjati fl-2009, bħal m’huma l-elezzjonijiet Ewropej jew id-dħul 
fis-seħħ possibbli tat-Trattat ta’ Liżbona”,

1. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm involviment aktar fil-fond min-naħa tas-soċjetà ċivili 
fid-dibattitu Ewropew u li tkun żviluppata politika ta’ komunikazzjoni kontinwa u 
mifruxa ħafna li tkun immirata biex liċ-ċittadini ta’ l-UE tagħmilhom familjari mal-
proċess ta’ l-elaborazzjoni tal-politiki ta’ l-UE u mal-programmi li tidħol għalihom l-UE; 
jenfasizza, madankollu, li dawn l-attivitajiet jirrikjedu aktar appoġġ finanzjarju;

2. Jinnota li, għalkemm l-Abbozz Preliminari tal-Baġit (APB) għall-2009 b’mod ġenerali 
jipprovdi għal żieda fl-approprjazzjoni ta’ impenn ta’ 3.1% meta mqabbla mal-baġit ta’ 
l-2008, l-ammont taħt l-intestatura 3b (Ċittadinanza Ewropea) tiżdied biss b’1.0%; iqis li 
żieda tant żgħira bħal din f’dan il-qasam ta’ politika kruċjali hija ħaġa ta’ dispjaċir u 
jisħaq, għalhekk, li l-ammonti jridu jkunu miżjuda b’mod sostanzjali u utilizzati bl-aħjar 
mod possibbli;

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li, fl-2008, daħal fis-seħħ strument ġdid għall-
finanzjament ta’ fondazzjonijiet politiċi fil-livell ta’ l-UE u li diversi fondazzjonijiet 
Ewropej diġà ġew stabbiliti;  jistieden lill-Kummissjoni biex tistinka sabiex tiffaċilita l-
attivitajiet tal-fondazzjonijiet f’dawk li huma riċerka u edukazzjoni politika matul l-
istadji bikrija tagħhom;

4. Jissuġġerixxi li jkunu miżjuda l-fondi disponibbli għall-partiti politiċi Ewropej sabiex 
jissaħħaħ u jkun aktar effettiv dibattitu politiku pan-Ewropew u sabiex titwitta t-triq għal 
sfera Ewropea tal-midja u tal-partiti politiċi, speċjalment minħabba l-elezzjonijiet 
Ewropej ta’ Ġunju 2009;

5. Jimpenja ruħu biex ilesti għal kollox u li jiffinanzja b’mod adegwat iċ-ċentru tiegħu tal-
viżitaturi u l-istazzjon televiżiv tiegħu bbażat fuq il-web, u li jiddirieġi l-attivitajiet 
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tagħhom fl-2009 b’tali mod li jkun isaħħaħ l-interess taċ-ċittadini fl-affarijiet ta’ l-UE 
b’mod ġenerali u fl-elezzjonijiet Ewropej b’mod partikulari;

6. Ifakkar li programmi ta’ komunikazzjoni bħal m’hu l-programm PRINCE huma 
essenzjali biex tiżdied il-kuxjenza fost iċ-ċittadini fir-rigward tal-benefiċċji tas-sħubija 
fl-UE u biex titrawwem koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri; jinsisti, għalhekk, li l-fondi li għandhom ikunu allokati fl-2009 jkunu jqisu l-
isfidi supplimentari ta’ sena ta’ elezzjoni u ta’ aktar riforma istituzzjonali li għadha trid 
issir.
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