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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar bini fuq l-esperjenza ta’ 
pjan D, li jenfasizza l-importanza ta’ komunikazzjoni interattiva maċ-ċittadini Ewropej;

2. Jinnota b’sodisfazzjon li l-Kummissjoni kkunsidrat ħafna mill-ideat li l-Parlament diġà 
ressaq, bħall-forums taċ-ċittadini, kemm fuq livell Ewropew u kemm fuq livell nazzjonali, 
irwol iktar prominenti għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-użu innovattiv ta’ 
mezzi ġodda tal-midja;  

3. Jiddispjaċih għall-fatt li, minkejja l-isforzi u l-ideat tajba tal-Kummissjoni, is-suċċess 
miksub fiż-żieda tal-livell ta' għarfien u interess taċ-ċittadini Ewropej fi kwistjonijiet 
Ewropej kien limitat ħafna, xi ħaġa li sfortunatament dehret fir-referendum Irlandiż;

4. Huwa tal-istess opinjoni bħall-Kummissjoni li demokrazija parteċipattiva tista’ 
tissupplimenta b’użu d-demokrazija rappreżentattiva; jenfasizza madanakollu li 
demokrazija parteċipattiva mhux biss tfisser li wieħed jisma’ liċ-ċittadin, iżda jfisser ukoll 
li ċ-ċittadini jingħataw opportunitajiet reali biex jinfluwenzaw il-politika Ewropea.

5. Ifakkar fl-opportunitajiet ġodda għal demokrazija parteċipattiva li t-Trattat ta’ Liżbona se 
jipprovdi, speċjalment l-inizjattiva taċ-ċittadini;

6. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tappoġġja l-irwol tal-Parlament u tal-partiti 
politiċi Ewropej, u jirrikonoxxi l-bżonn li jitnaqqas id-distakk bejn il-politiki nazzjonali u 
Ewropej, speċjalment matul il-kampanji elettorali Ewropej;

7. Jenfasizza l-bżonn għal sforzi koordinati u azzjoni konġunta mill-istituzzjonijiet tal-UE 
kollha u mill-Istati Membri biex jikkomunikaw maċ-ċittadini tal-Ewropa dwar 
kwistjonijiet Ewropej;  jilqa’ b’sodisfazzjon id-dikjarazzjoni politika konġunta dwar 
komunikazzjoni adottata f’Ottubru; ifakkar, madanakollu li l-Parlament talab li jkun 
hemm ftehima Interistituzzjonali dwar il-politika ta’ komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet 
kollha.
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