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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-perspettivi għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili fil-kuntest tat-Trattat ta' Liżbona 
(2008/2067(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Liżbona li jemenda t-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat 
li jwaqqaf il-Komunità Ewropea tat-13 ta' Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra t-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità 
Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-20 ta' Frar 2008 dwar it-Trattat ta' Liżbona1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2008),

A. billi t-Trattat ta' Liżbona jsaħħaħ id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej fir-rigward tal-Unjoni, 
filwaqt li jagħmilha faċli għalihom li jipparteċipaw fid-diskussjonijiet dwar l-Unjoni taċ-
ċittadini u li jiltaqgħu flimkien f'għaqdiet tas-soċjetà ċivili,

B. billi d-dispożizzjonijiet fis-seħħ, li jinsabu wkoll fit-Trattat ta' Liżbona, joħolqu l-qafas 
ġuridiku meħtieġ għad-djalogu ċivili fil-livell Ewropew, iżda l-użu tagħhom fil-prattika 
mhux dejjem huwa sodisfaċenti,

C. billi l-ftuħ għad-djalogu tal-istituzzjonijiet Ewropej nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati  
Membri u għall-kooperazzjoni maċ-ċittadini u mal-organizzjonijiet tas-soċjetà ċivili huwa 
rekwiżit essenzjali għall-impenn tagħhom fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet u l-governanza 
tajba f'kull livell,

D. billi s-soċjetajiet ċivili fis-27 Stat Membru jinsabu fi stadji differenti ta' żvilupp u jużaw sa 
gradi differenti l-mezzi għat-tfassil tal-politika parteċipattiva, għall-parteċipazzjoni fil-
leġiżlazzjoni kif ukoll għad-djalogu mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
kkonċernati. 

E. billi ma jeżisti l-ebda kunsens rigward x'jikkonċerna d-djalogu ċivili, u dan saħansitra bi 
żball jiġi meqjus l-istess bħad-djalogu soċjali,

F. billi l-kwistjoni tad-definizzjoni tal-karattru rappreżentattiv tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili hija kontroversjali u l-attivitajiet u l-effiċjenza ta' xi uħud mill-
organizzazzjonijiet mhux dejjem tikkorrespondi mal-kobor tar-rappreżentanza tagħhom fl-
implimentazzjoni tal-pożizzjoni li jieħdu,

G. billi l-istitituzzjonijiet indivdwali tal-Unjoni Ewropea għażlu li jieħdu approċċi differenti 
fir-rigward tad-djalogu ċivili

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2008)0055.
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1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili 
kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

2. Jenfasizza s-sinifikat u l-importanza tal-funzjonijiet informattivi tad-djalogu ċivili, li 
għandhom effett fuq il-pubbliku, b'mod partikolari fil-promozzjoni u t-trażmissjoni tal-
miżuri u l-miri tal-Unjoni Ewropea, fil-ħolqien ta' netwerk ta' kooperazjoni fl-Ewropa u 
fit-tisħiħ tal-identità u l-identifikazzjoni Ewropea fost is-soċjetà ċivili;

3. Jenfasizza li għat-twettiq tal-għanijiet politiċi u l-pjanijiet tal-Unjoni Ewropea huma 
neċessarji dibattitu pubbliku usa', djalogu ċivili aktar effiċjenti u li titqajjem kuxenza 
politika akbar;

4. Jinnota l-impenn speċjali tiegħu fir-rigward tad-djalogu ċivili u l-importanza li dan id-
djalogu jingħata fit-Trattat ta' Liżbona, li permezz tiegħu jikseb livell ta' prinċipju bażiku, 
tant li l-attivitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea jorjentaw ruħhom lejh;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-iżvilupp tal-elementi politiċi rappreżentattivi u parteċipattivi 
permezz tat-Trattat ta' Liżbona, partikolarment permezz tal-hekk imsejħa inizjattiva taċ-
ċittadini, li tipprovdi sabiex miljun ċittadin minn bosta Stati Membri ikollhom il-
possibilità li jitolbu lill-Kummissjoni tfassal proposta leġiżlattiva;

6. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali tal-Istati Membri biex, bl-aħjar mod-possibbli, jagħmlu użu mill-qafas 
ġuridiku fis-seħħ u l-aħjar prattiki għall-iżvilupp tad-djalogu maċ-ċittadini kif ukoll l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

7. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jinkludu fid-djalogu ċivili lir-
rappreżentanti kollha tas-soċjetà ċivili interessati, u biex tingħata importanza lill-vuċi taċ-
ċittadini żgħażagħ tal-UE, li qed ifasslu l-Ewropa ta' għada u li qed jassumu r-
responsabilità għal dan il-għan;

8. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jiggarantixxu li ċ-ċittadini kollha Ewropej, l-
irġiel, in-nisa, l-anzjani u ż-żgħażagħ, ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod attiv fid-djalogu 
ċivili bl-istess drittijiet u mingħajr ma jkunu diskriminati; jinnota li l-Unjoni Ewropea 
f'dan il-kuntest għandha tagħti kontribut biex il-prinċipju tal-istess drittijiet bejn in-nisa u 
l-irġiel jiġi attwat, u li, fl-implimentazzjoni tiegħu, ikollu effet ta' mudell kemm fi ħdan l-
UE kif ukoll lilhinn minnha;

9. Jitlob li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jelaboraw prinċipji komuni, uniformi u 
trasparenti u biex jiddeterminaw il-mekkaniżmi u l-proċeduri tad-djalogu ċivili, 
b'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: "Towards a reinforced culture of 
consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of 
interested parties by the Commission";1

10. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jiżviluppaw id-djalogu ċivili fl-oqsma 

                                               
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: "Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General 
principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission." (COM(2002)0704, 
finali.
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politiċi kollha tal-UE u f'dan jikkunsidraw il-prinċipju tat-trasparenza kif ukoll jiżguraw li 
jinżamm bilanċ bejn is-settur pubbliku u s-settur privat; 

11. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jikkooperaw aktar mill-qrib fl-iżvilupp 
tad-djalogu ċivili u biex jippromwovu l-pożizzjoni Ewropea fost iċ-ċittadini tal-UE sabiex 
jiggarantixxu komunikazzjoni, koordinazzjoni aħjar, kif ukoll fluss ta' komunikazzjoni 
aħjar għal dawk li huma miżuri dwar il-konsultazzjoni mas-soċjetà;

12. Jitlob lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex jagħmel l-aċċess għax-xogħlijiet tiegħu aktar 
ħafif u sempliċi, peress li dan huwa rekwiżit bażiku biex jingħata bidu għal djalogu 
ġenwin mas-soċjetà ċivili; 

13. Jenfażizza l-importanza ta' politika ta' komunikazzjoni żviluppata filwaqt li jiġu elaborati 
mezzi u sistemi ġodda għall-komunikazzjoni maċ-ċittadini tal-UE (bl-użu tal-internet, tat-
teknoloġiji elettroniċi u tat-teknoloġiji awdjoviżivi moderni);

14. Jesprimi ruħu favur it-tkomplija tal-inizjattivi eżistenti tal-UE li taw prova ta' prattika 
tajba, li jwasslu sabiex is-soċjetà ċivili tkun aktar involuta fil-proċess ta' integrazzjoni 
Ewropea, bħal pereżempju, Europe by satellite, Citizens' Agora, fora taċ-ċittadini b'temi 
speċjalizzati (p.e. L-Ewropa tiegħek), diskussjonijiet bl-internet, eċċ.;

15. Jinnota b'mod partikolari l-importanza ta' stħarriġ professjonali tal-opinjoni pubblika 
Ewropea  biex jiġu identifikati u biex jinftiehmu aħjar il-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini tal-UE fir-rigward tal-funzjonament tal-Unjoni;

16. Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati Membri biex jippromwovu d-
djalogu ċivili, b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi u r-reġjuni, kif ukoll fl-oqsma fejn għadu 
ma ġiex żviluppat jew implimentat b'mod suffiċjenti;

17. Jappella lir-rappreżentanti tas-soċjetà Ewropea biex jieħdu sehem attiv fid-djalogu ċivili, u 
fl-elaborazzjoni tal-programmi Ewropej jinkludu oqsma tal-politika li għandhom effett fuq 
il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet;

18. Iħeġġeġ liċ-ċittadini Ewropej biex jieħdu sehem aktar attiv fid-dibattiti Ewropej u d-
diskussjonijiet organizzati fil-livell Ewropej kif ukoll biex jipparteċipaw fl-elezzjonijiet 
għall-Parlament Ewropew li ġejjin ;

19. Jinnota li mezzi finanzjarji korrispondenti huma meħtieġa għad-djalogu maċ-ċittadini fil-
livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali, u jitlob lill-partijiet interessati u lil dawk 
responsabbli biex jiggarantixxu appoġġ finanzjarju xieraq;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-parlamenti 
tal-Istati Membri, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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