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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-White Paper dwar Politika ta' Komunikazzjoni Ewropea
(2006/2087(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "White Paper dwar Politika ta' 
Komunikazzjoni Ewropea" (COM(2006)0035),

– wara li kkunsidra t-II Parti tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 195 tat-Trattat KE, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 211 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 308 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11, 41, 42 u 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni lill-Kummissjoni "Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 
Nikkomunikaw fl-Ewropa" (SEC(2005)0985),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Il-kontribut tal-Kummissjoni għaż-
żmien ta' riflessjoni u għall-ġejjieni: Pjan-D għad-Demokrazija, Djalogu u Dibattitu" 
(COM(2005)0494),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Marzu 2002 dwar il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar qafas ġdid għall-koperazzjoni fuq attivitajiet li jirrigwardaw il-politika 
ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-10 ta' April 2003 dwar strateġija ta' 
informazzjoni u ta' komunikazzjoni għall-Unjoni Ewropea2

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2005 dwar l-implimentazzjoni ta' l-
istrateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea3

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni dwar l-opinjonijiet tal-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għall-Affarjiet 
Kostituzzjonali (A6-0000/2006),

A. billi l-komunikazzjoni hija element importanti ta' demokrazija parteċipattiva,

B. Billi, għal din ir-raġuni, is-saħħa ta' l-elementi demokratiċi ta' l-UE hija marbuta ma' l-
istrutturi tal-komunikazzjoni fuq livell Ewropew li jgħaqqdu l-istituzzjonijiet maċ-ċittadini,

C. billi l-esperjenza ta' elezzjonijiet u referenda Ewropej uriet li dawk li kienu konxji u 
interessati dwar kwistjonijiet ta' l-UE aktar ipparteċipaw, filwaqt li l-probabbiltà li jipparte
ċipaw dawk li ma kellhomx informazzjoni kienet inqas,

D. billi bħalissa ma teżistix sfera pubblika Ewropea iżda jeżistu sferi pubbliċi nazzjonali vivaċi; 
dawk l-isferi pubbliċi nazzjonali juru varjazzjonijiet kbar rigward kemm il-kwistjonijiet 
Ewropej jiġu diskussi kif ukoll rigward il-kontenut,

E. billi jkun pass importanti 'l quddiem jekk fl-isferi pubbliċi nazzjonali l-kwistjonijiet Ewropej 
isiru aktar prominenti,

F. billi, sabiex tinħoloq sfera pubblika Ewropea, l-ewwel pass irid ikun li jegħleb l-iżolazzjoni 
ta' l-isferi nazzjonali permezz ta' azzjoni komunikattiva Ewropea. Dan huwa marbut ma' 
strutturi pan-Ewropej jew għall-inqas transnazzjonali tal-midja,

G. billi hemm evidenza ċara, li ġiet riflessa fir-riżultati ta' bosta stħarriġ tal-Eurobarometer, li ċ-
ċittadini ma jirċevux biżżejjed informazzjoni dwar kwistjonijiet Ewropej,

H. billi l-komunikazzjoni hija marbuta wkoll mal-kwistjoni tat-trasparenza, taċ-ċittadinanza u 
tal-valuri komuni,

I. billi l-Kunsill Ewropew tal-15/16 ta' Ġunju 2006 reġa' poġġa l-kwistjoni tar-riforma 
kostituzzjonali fuq l-aġenda, 

Politika dwar il-Komunikazzjoni u l-Isfera Pubblika Ewropea
1. Jagħraf il-ħtieġa li titjieb il-komunikazzjoni bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha; għalhekk jappoġ

ġja l-isforz biex isiru bidliet fil-mod kif inhi organizzata l-komunikazzjoni maċ-ċittadini; 
jenfasizza li komunikazzjoni aħjar ma tistax tikkumpensa għal politiki insuffiċjenti imma 
tista' tgħin biex iċ-ċittadini jifhmu aħjar il-politiki li jagħmlu sens;

2. Iħeġġeġ lill-Komunità biex tappoġġja l-ħolqien ta' sfera pubblika Ewropea, strutturata l-
ewwelnett permezz tal-midja nazzjonali, lokali u reġjonali, iżda mingħajr ma tinsa l-irwol 
importanti tal-gazzetti nazzjonali ta' kwalità li jiddedikaw biżżejjed spazju għal affarjiet 
Ewropej;

3. Jinnota li l-għan tal-Politika ta' Komunikazzjoni Ewropea m'għandux ikun il-ħolqien ta' 
sfera ta' komunikazzjoni li tikkompeti ma' l-isferi pubbliċi nazzjonali, iżda allinjament mill-
qrib ta' dibattiti nazzjonali ma' dibatti fuq il-livell ta' l-UE;
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4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis il-proposti konkreti magħmula mill-Parlament fir-ri
żoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2005 dwar l-istrateġija ta' l-UE fil-qasam ta' l-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni fit-tfassil ta' Politika ta' Komunikazzjoni;

Definizzjoni ta' prinċipji komuni

5. Jappoġġja l-idea li titwaqqaf komunikazzjoni miż-żewġ naħat bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha 
u li din tkun kapaċi u disposta li tisma' aktar mill-qrib dak li ċ-ċittadini jixtiequ jgħidu dwar 
l-Ewropa. Madankollu, l-idea li ċ-ċittadini jsiru muturi ta' parteċipazzjoni u ta' djalogu ma 
tidhirx raġonevoli, billi m'għandhomx ikunu huma li jkollhom ifittxu l-informazzjoni, iżda l-
informazzjoni għandha tfittex liċ-ċittadin;

6. Ma jqisx li huwa xieraq li l-PE jiġi sottomess għal kodiċi ta' kondotta li jirregola l-
komunikazzjoni tiegħu maċ-ċittadini ta' l-UE;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tesplora l-possibiltà li tniedi programm Komunitarju ġenwin, 
fil-qasam ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni dwar l-Ewropa, ibbażat fuq l-Artikolu 
308 TEC, bil-għan li jittejbu l-mekkaniżmi ta' sħubija interistituzzjonali li diġà jeżistu f'dan il-
qasam.  Jekk il-Kummissjoni tippreżenta proposta korrispondenti, il-Parlament se jinvolvi 
ruħu b'mod sħiħ fid-definizzjoni u fl-elaborazzjoni tal-kontenut u tal-qasam ta' applikazzjoni 
preċiżi tal-programm;

8. Huwa tal-fehma li għandha ssir referenza aktar qawwija għall-prinċipji u l-valuri mħaddna 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali sabiex jiġi determinat il-qasam ta' applikazzjoni ta' 
politika ta' komunikazzjoni Ewropea;

It-tisħiħ ta' l-irwol taċ-ċittadini

9. Jilqa' x-xewqa li wriet il-Kummissjoni li tieħu l-Ewropa fil-livelli kollha, jiġifieri li tippre
żenta kwistjonijiet Ewropej fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex il-messaġġ jiġi de
ċentralizzat. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u jistenna t-twettiq tiegħu fil-pront;

10. Jara li r-reġjuni u l-bliet huma l-aktar pjattaformi xierqa biex jipprowovu l-idea ta' l-Ewropa 
fost iċ-ċittadini u jitlob li l-Kumitat tar-Reġjuni jkun involut fl-implimentazzjoni ta' politika 
ta' komunikazzjoni futura;

11. Jappoġġja l-idea li jissaħħu d-dibattiti dwar kwistjonijiet Ewropej fil-parlamenti nazzjonali;

12. Jisħaq fuq l-importanza ta' l-edukazzjoni ċivika dwar l-integrazzjoni ta' l-UE; huwa ne
ċessarju li ċ-ċittadini jkollhom ċertu livell ta' għarfien dwar l-Ewropa sabiex ikun hemm 
komunikazzjoni effettiva miż-żewġ naħat ma' l-UE;

13. Jiddispjaċih li tnaqqas l-appoġġ għal programmi settorjali b'effet multiplikatur qawwi bħall-
programmi Leonardo da Vinci, Socrates u Erasmus, billi dawn jenfasizzaw id-dimensjoni 
Ewropea u jiffaċilitaw il-ħolqien ta' netwerks transnazzjonali;

14. Huwa tal-fehma li biex jintlaħaq iċ-ċittadin, huwa importanti li jkun hemm komunikazzjoni 
aħjar u li tidher ċara r-rilevanza tad-deċiżjonijiet ta' l-UE għall-ħajja ta' kuljum;
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Il-ħidma mal-midja u teknoloġiji ġodda

15. Jenfasizza l-importanza tal-midja bħala mezzi intermedjarji, li jiffurmaw l-opinjoni u li 
jwasslu l-messaġġi liċ-ċittadin fl-isfera pubblika Ewropea li l-Kummissjoni għandha l-għan 
li tiżviluppa;

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi, bl-aktar mod preċiż possibbli, liema rwol tixtieq 
tagħti lill-midja u jenfasizza l-ħtieġa li tinstab formula li tinvolvi l-midja nazzjonali, reġjonali 
u lokali aktar mill-qrib fil-politika ta' komunikazzjoni;

17. Jilqa' l-fatt li ġiet irtirata l-proposta għat-twaqqif ta' aġenzija ta' l-aħbarjiet ta' l-UE;

18. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tuża lingwaġġ ċar u konċiż meta tikkomunika maċ-
ċittadini u mal-midja; il-lingwaġġ tekniku ta' l-UE ibiegħed, aktar milli jqarreb, lill-
istituzzjonijiet ta' l-UE lejn iċ-ċittadini;

19. Jirrakkomanda t-twaqqif ta' skambju regolari ta' opinjonijiet dwar kwistjonijiet Ewropej ta' 
komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-midja;

20. Jagħraf ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tipprovdi informazzjoni oġġettiva, imparzjali u 
ta' min jorbot fuqha dwar politiki Ewropej bħala bażi għal dibattitu infurmat tajjeb;

21. Jilqa' l-fatt li, fir-rigward ta' teknoloġiji ġodda, il-White Paper hija konformi ma' l-aħħar 
rapport tal-PE dwar l-istrateġija ta' l-UE dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni;

Nifhmu l-opinjoni pubblika Ewropea

22. Jitlob lill-Kummisjoni biex tinforma lill-Parlament dwar l-evalwazzjoni tal-konsulta li g
ħamlet;

23. Iqis li t-twaqqif ta' Osservatorju ta' l-Opinjoni Pubblika Ewropea huwa dubbjuż fuq perjodu 
ta' żmien qasir u jqis li qabel ma ssir biċċa xogħol bħal din, għandu jsir użu aktar koordinat 
tad-dejta u tar-riżorsi li huma diġà disponibbli;

Kollaborazzjoni

24. Jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq proposti konkreti għall-implimentazzjoni tal-politika tal-
komunikazzjoni u ta' l-implikazzjonijiet legali u finanzjarji tagħha;

25. Iqis li l-ħidma tal-Grupp Interistituzzjonali dwar l-Informazzjoni għandha tiġi analizzata 
biex b'hekk jidher jekk tistax titjieb. Dan il-grupp għandu jkollu karattru l-ewwelnett 
politiku u għandu jservi bħala garanti u n-numru tal-membri tiegħu għandu jitnaqqas sabiex 
ikun jista' jopera b'mod aktar effettiv;

26. Jenfasizza l-ħtieġa li partiti politiċi pan-Ewropej jiġu involuti aktar mill-qrib fid-djalogu mal-
kostitwenzi tagħhom dwar kwistjoniiet ta' l-UE;

27. Jappoġġja t-tisħiħ ta' l-irwol ta' l-ombudsman sabiex it-trasparenza ssir aktar kredibbli,
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28. Jirrakkomanda l-użu ta' programmi ta' finanzjament eżistenti bħal Tagħlim Tul il-Ħajja, Żg
ħażagħ, Ċittadini għall-Ewropa, Midja, Kultura bil-għan li titjieb il-komunikazzjoni ta' l-
integrazzjoni Ewropea, sakemm l-għanijiet tal-programmi individwali qed jiġu rispettati 
b'mod sħiħ;

29. Jenfasizza li għal komunikazzjoni b'suċċess, l-appoġġ attiv ta' l-Istati Membri huwa 
essenzjali u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex ifittxu mezzi li bihom jistgħu 
jikkontribwixxu favur l-isforzi komunikattivi konġunti ta' l-UE;

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fi Frar ta' l-2006, il-Kummissjoni ppubblikat White Paper dwar politika ta' komunikazzjoni 
Ewropea. It-test għandu l-għan li jpatti għall-effet tar-riżultat negattiv li nkiseb mit-Trattat 
Kostituzzjonali fir-referenda ta' Franza u ta' l-Olanda u li jwaqqaf iż-żieda ġenerali ta' Ewro-
xettiċiżmu. 

Fil-White Paper, il-Kummissjoni tfassal il-karatterestiċi ġenerali ta' politika ġdida ta' 
komunikazzjoni Ewropea li hija kapaċi tqarreb l-Unjoni lejn iċ-ċittadini tagħha. F'dan ir-
rapport, ir-rapporteur joffri l-kummenti tiegħu dwar il-proposti mressqa fil-White Paper tal-
Kummissjoni. 

1. Definizzjoni ta' prinċipji komuni

Il-Kummissjoni pproponiet li toħloq kodiċi ta' kondotta dwar il-komunikazzjoni, jiġifieri, li 
tistabbilixxi regoli komuni għall-istituzzjonijiet Ewropej, korpi nazzjonali u oħrajn, li fuqhom g
ħandhom ikunu bbażati l-politiki ta' komunikazzjoni.  Ir-rapporteur iqis li din l-idea hija mhux 
biss żbaljata fiha nfisha iżda wkoll tista' tkun ta' ħsara billi sservi  bħala sostitut inadegwat għal 
bażi legali ġenwina. Fil-fatt l-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx bażi legali għar-rapporti 
komunitarji speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Minħabba dan, il-Kummissjoni 
spiss tiġi akkużata b'indħil f'qasam li mhux fir-responsabbiltà tagħha jew anke li qed ixxandar il-
propaganda. Madankollu, l-aħjar mod biex jiġi evitat dan l-ostaklu mhuwiex li l-politika ta' 
komunikazzjoni tiġi bbażata fuq kodiċi ta' kondotta, iżda li wieħed jipprova jilħaq deċiżjoni 
unanima fost l-Istati Membri fil-Kunsill Ewropew u, b'din l-unanimità, permezz ta' l-Artikolu 
308 tat-Trattat, tinħoloq bażi legali sħiħa. 

Barra minn hekk, it-twaqqif ta' regoli ta' kondotta biex jiġu osservati mill-istituzzjonijiet ta' l-
UE jista' jwassal għal implikazzjonijiet negattivi billi jonqsu l-awtonomija u l-indipendenza ta' l-
opinjoni. Ir-rapporteur għalhekk ma jqisx li huwa xieraq li l-Parlament Ewropew jiġi sottomess 
għal kodiċi li jirregola l-komunikazzjonijiet tiegħu maċ-ċittadini Ewropej. 

2. It-tisħiħ ta' l-irwol taċ-ċittadini

Billi ma teżistix sfera pubblika Ewropea, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw mezzi li permezz 
tagħhom l-akbar numru possibbli ta' ċittadini Ewropej ikollhom aċċess għall-informazzjoni. 
Jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq li l-vuċi tagħha tinstema', għandha twassal il-kwistjonijiet 
Ewropej fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Madankollu, l-idea li ċ-ċittadini għandhom 
ikunu l-muturi tal-parteċipazzjoni u tad-djalogu mhijiex raġonevoli. Ma tagħmilx sens li tisma' 
bir-reqqa x'għandhom xi jgħidu ċittadini li mhumiex infurmati tajjeb. Biex il-kontribuzzjonijiet 
ta' dawn iċ-ċittadini jkunu utli, l-istituzzjonijiet Ewropej iridu l-ewwel ikunu kapaċi jg
ħaddulhom l-informazzjoni kollha meħtieġa biex huma jinvolvu rwieħhom u jidentifikaw mal-
proġett Ewropew. L-ewwel irid ikun hemm l-informazzjoni, għax mingħajrha mhux possibbli 
jkun hemm opinjoni. Jew għall-inqas, opinjoni utli. Minħabba f'hekk, il-politika ta' l-UE dwar l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju li mhuwiex l-irwol taċ-
ċittadin li jfittex l-informazzjoni, iżda li l-informazzjoni trid tfittex liċ-ċittadin. 
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3. Il-ħidma mal-midja u teknoloġiji ġodda

Il-White Paper tenfasizza b'mod eżaġerat l-idea li d-djalogu u l-komunikazzjoni maċ-ċittadini 
jistgħu jiġu koordinati permezz ta' inizjattivi ta' l-istituzzjonijiet. Għalhekk isserraħ aktar fuq 
teknoloġiji ġodda milli fuq mezzi ta' komunikazzjoni tradizzjonali. Kultant tagħti l-impressjoni 
li ma tagħtix importanza xierqa lill-effett ta' dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni fuq is-soċjetà.

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li għandha ssir lista ta' għanijiet prijoritarji li tiffoka, pereżempju, 
fuq it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ġurnalisti fl-istituzzjonijiet Ewropej, it-taħriġ ta' 
professjonisti fil-qasam ta' l-informazzjoni, it-titjib fil-mezzi ta' komunikazzjoni diretta, u o
ħrajn.

4. Nifhmu l-opinjoni pubblika Ewropea

Il-Kummissjoni qed tipproponi li jitwaqqaf netwerk ta' esperti nazzjonali fl-istħarriġ ta' l-
opinjoni pubblika li jgħin fl-iskambju ta' prattiċi tajbin u fl-iżvilupp tas-sinerġiji. Madankollu r-
rapporteur huwa tal-fehma li jkun aħjar li jintużaw ir-riżorsi eżistenti b'mod aktar koordinat u 
effettiv. Jista' jsir skambju ta' informazzjoni u ta' prattiċi tajbin mingħajr ma jitwaqqaf 
osservatorju ġdid għall-opinjoni pubblika Ewropea. Fil-fatt it-twaqqif ta' osservatorju bħal dan 
huwa dubbjuż fuq perjodu ta' żmien qasir, billi d-dejta diġà miġbura għandha tintuża bl-aħjar 
mod qabel ma tinbeda ħidma bħal din. 

5. Kollaborazzjoni

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu involuti fil-politika dwar l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni fl-UE. Mingħajrhom ikun prattikament impossibbli li jasal xi messaġġ għand iċ-
ċittadini. Hemm bżonn tingħata aktar attenzjoni lill-kontenut tal-messaġġi, bil-għan li dawn 
iqajjmu l-interess taċ-ċittadini billi jindirizzaw il-preokkupazzjonijiet diversi tagħhom. Hemm b
żonn li nkunu kapaċi nispjegaw x'tista' tagħmel l-Ewropa għal kull ċittadin. Irridu nsibu mod kif 
inżidu l-enfasi fuq il-politika dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni fl-oqsma reġjonali u 
lokali u, għal dan il-għan, huwa kruċjali l-irwol ta' ċerti partijiet konċernati, bħall-partiti politiċi 
li għandu jirnexxilhom jinvolvu liċ-ċittadin fil-politika Ewropea. 

Ir-rapporteur jemmen li għandu jissaħħaħ it-trijalogu bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-
Kunsill u, għal dan il-għan, għandu jkun hemm koordinazzjoni aħjar min-naħa ta' l-
istituzzjonijiet. 

L-uniku forum fejn is-servizzi ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni u tal-
Parlament jistgħu jaqsmu l-ideat huwa l-Grupp Interistituzzjonali dwar l-Informazzjoni. Ix-xog
ħol ewlieni tiegħu huwa li jfassal il-prijoritajiet għall-Programm PRINCE. Kull inizjattiva li ma 
taqax taħt dan il-programm hija kkunsidrata bħala azzjoni speċifika u tiġi segwita mill-
Kummissjoni jew mill-Parlament, skond il-każ partikulari. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-
Programm PRINCE għandu jinkludi aktar oqsma ta' prijorità u li kull istituzzjoni għandha tieħu 
azzjoni speċifika biss fejn hu meħtieġ. Barra minn hekk, il-Grupp Interistituzzjonali għandu 
jkollu karattru primarjament politiku u għandu jkollu inqas membri sabiex ikun jista' jopera 
b'mod aktar effiċjenti. 


