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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar djalogu attiv maċ-ċittadini dwar l-Ewropa 
(2008/2224(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta 'Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija' 
iffirmata fit-22 ta' Ottubru 2008,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-2 ta' Marzu 2008 'Niddibattu l-
Ewropa – Nibnu fuq l-Esperjenza tal-Pjan D għad-Demokrazija, id-Djalogu u d-Dibattitu' 
(COM(2008)0158),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni  'Komunikazzjoni ta' l-Ewropa 
permezz ta' mezzi tax-xandir awdjoviżivi', SEC(2008) 0506),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni  'Nikkomunikaw dwar l-Ewropa 
permezz tal-Internet – Ninvolvu liċ-ċittadini', SEC(2007) 0506), 

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni  tat-3 ta' Ottubru 2007 
'Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija', (COM(2007) 0596),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi għall-perjodu tal-2007 sal-2013 il-programm 'L-
Ewropa għaċ-Ċittadini' biex tkun promossa ċittadinanza Ewropea attiva,1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2006 dwar il-White Paper 
dwar Politika ta' Komunikazzjoni Ewropea 2,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni  tal-1 ta' Frar 2006 'White Paper 
dwar Politika Ewropea ta' Komunikazzjoni', (COM(2006) 0035), 

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni  tat-13 ta' Ottubru 2005 'Il-
Kontribut tal-Kummissjoni għall-perjodu ta' riflessjoni u lil hinn: il-Pjan D għad-
Demokrazija, id-Djalogu u d-Dibattitu' (COM(2005)0494),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-Unjoni Ewropea rigward l-informazzjoni u l-l-komunikazzjoni3,  

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Affarijiet
Kostituzzjonali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

                                               
1  ĠU L 378, 27.12.2006, p. 32.
2 ĠU L 314 E, 21.12.2006, p. 369.
3  ĠU C 92 E, 20.4.2006, p. 403.
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(A6-0000/2008),

A. A. billi wara li ġie miċħud it-Trattat Kostituzzjonali fi Franza u fl-Olanda, 53.4% tal-
poplu Irlandiż ivvota f'referendum kontra r-ratifikazzjoni tat-Trattat ta' Liżbona u billi 
nies li jifhmu b'mod adegwat il-politiki tal-Unjoni Ewropea u t-Trattati x'aktarx li 
jopponuhom aktar, 

B. billi l-istħarriġ tal-Ewrobarometru 69 wera li 52% taċ-ċittadini tal-UE b'mod ċar 
għadhom jemmnu li s-sħubija ta' pajjiżhom mal-UE hija ħaġa tajba, filwaqt li huma biss 
14% li jemmnu bil-maqlub,  

C. billi Kummissarju separat għall-istrateġija tal-komunikazzjoni kien maħtur għall-ewwel 
darba fl-2004, għalkemm l-ebda politika ta' komunikazzjoni bħala tali għadha ma ġiet 
adottata minħabba n-nuqqas ta' bażi legali xierqa fit-Trattati,

1. Ifakkar li l-eżerċizzji ta' stħarriġ juru li anqas ma jkun edukat ċittadin tal-Unjoni u anqas 
ma jkun għani, aktar ikun hemm il-possibilità li jopponi li sseħħ aktar integrazzjoni 
Ewropea, ħaġa li tindika li l-idea Ewropea, minkejja l-isforzi kollha preċedenti, 
prinċipalment tilħaq lill-parti tas-soċjetà Ewropea li hi edukata tajjeb u għanja; 

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex testendi d-djalogu tagħha għal gruppi speċifikati ġodda 
biex tfassal pjanijiet ta' komunikazzjoni li jkunu jistgħu jinvolvu fl-affarijiet tal-UE lil 
nies li jkunu jgħixu fi bliet u rħula iżgħar, lill-klassi tal-ħaddiema u lil nies irtirati;  
għalhekk jipproponi approċċ maqsum f'żewġ fażijiet biex jisseddaq id-djalogu bejn l-
Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha billi l-ewwel tkun ipprovduta l-informazzjoni u 
mbagħad ikun iffaċilitat id-dibattitu maċ-ċittadini infurmati u fosthom;

3. Jisħaq fuq l-importanza li r-ratifika tat-Trattat ta' Liżbona titlesta malajr, ħaġa li se 
tkompli żżid it-trasparenza tal-UE u l-involviment taċ-ċittadini fil-proċessi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet; 

4. Jilqa' b'sodisfazzjon id-Dikjarazzjoni Konġunta msemmija hawn fuq 'Nikkomunikaw l-
Ewropa fi Sħubija', li tispjega objettivi ċari għat-titjib tal-komunikazzjoni tal-UE min-
naħa tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni u l-Istati Membri;

5. Jirrakkomanda li l-programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig u Comenius ikunu 
estiżi għal ċittadini anqas għonja biex tkun iffaċilitata l-mobilità tagħhom fl-UE; jiġbed l-
attenzjoni lejn il-fatt li ċ-ċittadini anqas għonja attwalment m'għandhomx biex 
jipparteċipaw f'dawn il-programmi; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi kors tal-iskola komuni ta' sena dwar l-istorja 
tal-Ewropa wara l-1945, l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea u l-funzjonament tal-UE, li 
jkun żviluppat b'mod konsenswali minn esperti fl-Istati Membri u mgħallem, 
volontarjament, fl-iskejjel sekondarji, fit-23 lingwa uffiċjali biex jifforma l-bażi ta' 
għarfien Ewropew komuni;

7. Iqis li l-Awtorità Baġitarja għandha tkompli żżid il-fondi għall-iskejjel, l-universitajiet u 
l-NGOs li jappoġġjaw l-istudji tal-UE u l-komunikazzjoni tal-UE fl-Istati Membri;

Adlib Express Watermark



PR\752904MT.doc 5/8 PE415.281v01-00

MT

8.  Jipproponi li l-Istituzzjonijiet tal-UE joħolqu proġett edukattiv ġdid li jkun jissejjaħ l-
Università Miftuħa Ewropea (the European Open University), università li tkun miftuħa u 
mingħajr ħlas għaċ-ċittadini tal-Unjoni, tkun xi tkun in-nazzjonalità, l-età u l-kwalifiki 
tagħhom; jipproponi li jkun żviluppat għaliha kurrikulu komprensiv (li jkun jikkonsisti fl-
istorja, l-objettivi, l-istituzzjonijiet, il-politiki u l-futur tal-UE) minn professuri ewlenin 
fis-27 Stat Membru; jipproponi li l-Università Miftuħa Ewropea tutilizza wkoll it-
teknoloġiji l-aktar żviluppati, bħal m'huma d-diversi forom ta' tagħlim elettroniku (e-
learning) u ta' webinar, flimkien ma' korsijiet tradizzjonali, sabiex jintlaħaq l-akbar għadd 
possibbli tal-pubbliku, u b'hekk kulmin ikun jixtieq jattendi l-korsijiet ikun jista';   

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, permezz ta' 
kuntratti ta' servizz li jkunu jiżguraw indipendenza editorjali sħiħa, programmi tat-
televiżjoni f'kull waħda mit-23 lingwa uffiċjali, fuq l-eżempju tas-servizzi pprovduti mill-
Euronews; iqis li l-Awtorità Baġitarja għandha tagħmel il-finanzjament meħtieġ 
disponibbli;

10. Jilqa' b'sodisfazzjon l-idea tal-'EU Tube', peress li bi kważi 1.7 miljun spettatur, huwa 
għodda unika li biha jkunu kkomunikati l-politiki tal-UE lill-utenti tal-Internet żgħażagħ; 
jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tħejji linji gwida dwar kampanji effiċjenti tal-
Internet u biex dawn taqsamhom ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE;

11. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq 
'Nikkomunikaw dwar l-Ewropa permezz tal-Internet' li tagħti objettivi ċari dwar kif il-
websajt 'Europa' jista' jinbidel f'sit web 2.0 orjentat għas-servizzi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tkompli l-kostruzzjoni tas-sit il-ġdid sa mill-2009, jemmen li l-websajt 
il-ġdid għandu jipprovdi forum biex iċ-ċittadini jaqsmu mal-oħrajn il-fehmiet tagħhom u 
jipparteċipaw f'votazzjonijiet li jsiru 'online'; 

12. Iqis li l-inkuraġġiment tal-uffiċjali tal-UE biex jagħtu intervisti regolari lill-midja jgħin 
biex jimtela l-vojt li hemm mil-lat ta' komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini, 
u b'hekk din il-ħaġa tkun qed tgħin biex lill-UE jingħatalha wiċċ aktar uman;

13. Jidhirlu li n-netwerk 'Europe Direct' huwa għodda importanti biex ikunu mwieġba l-
mistoqsijiet taċ-ċittadini fuq punti partikulari bil-posta jew b'telefonati bla ħlas minn 
kulfejn ikunu fl-UE, għodda li għandha tkompli tkun irreklamata aktar; 

14. Jemmen li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jagħtu bidu għal aktar diskussjonijiet dwar 
l-Ewropa, u immedjatament iqiegħdu fil-prattika l-kunċetti stabbiliti fid-Dikjarazzjoni 
Konġunta 'Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija', fil-White Paper imsemmija hawn fuq 
dwar Politika Ewropea tal-Komunikazzjoni u fil-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq 
ukoll 'Communicating Europe in Partnership';

15. Jemmen li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għandhom jikkoordinaw l-isforzi ta' 
komunikazzjoni tagħhom u jibnu sħubija mas-soċjetà ċivili sabiex ikunu esplojtjati s-
sinerġiji possibbli; 
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16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirreklama fuq firxa akbar il-konsultazzjonijiet bl-
Internett dwar il-politiki u l-inizjattivi tal-UE sabiex ikun żgurat li l-partijiet kollha 
interessati, b'mod speċjali l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi (NGOs) lokati ikunu involuti fid-dibattitu;

17. Iqis li l-kjarifikazzjoni tad-differenzi politiċi bejn il-partiti politiċi tal-UE tkun tgħin liċ-
ċittadini biex jidentifikaw lilhom infushom mad-diversi kunċetti dwar il-futur tal-Ewropa 
u jagħżlu minn fosthom, u jipproponi li l-partiti kollha jippreżentaw il-manifest tagħhom 
għall-elezzjonijiet parlamentari Ewropej tal-2009;

18. Jipproponi li l-Kummissjoni tillanċja websajt fejn l-NGOs, l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-
individwi privati kollha jkunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom tal-proġetti tagħhom 
ta' komunikazzjoni tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex tiġbor u tippubblika fuq din il-
paġna tal-web l-esperjenzi ta' dawk li jkunu bbenefikaw mill-attivitajiet finanzjati skont 
il-Pjan D;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tillanċja kampanji ta' komunikazzjon tal-UE li jkunu fuq 
skala żgħira u lokali bl-involviment tal-NGOs lokali, minflok kampanji għalja u 
ineffettivi madwar l-Ewropa kollha; jistieden lill-Kummissjoni biex ixxerred l-aħjar 
prattiki identifikati minn kampanji bħal dawn;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel użu aħjar tal-materjal awdjoviżiv li hemm 
disponibbli dwar l-Ewropa bis-Satellita billi jkunu stabbiliti rabtiet ma' stazzjonijiet 
(kanali) tat-televiżjoni lokali u ma' midja komunitarji li jkunu interessati li jakkwistaw 
materjal bħal dan għax-xandir, sabiex tintlaħaq udjenza akbar;

21. Iqis li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jinkorporaw il-konklużjonijiet tad-dibattiti 
lokali organizzati taħt l-awspiċju tal-Pjan D fil-politiki tagħhom, u jqisu dak li jistennew 
iċ-ċittadini mill-UE meta jkunu qed jiddeċiedu dwar leġiżlazzjoni ġdida; 

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kunsill tal-Ministri, lill-Qorti tal-Ġustizzja, lill-
Qorti tal-Awdituri, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Ewropa hija l-Kontinent l-Antik għal dawk li l-antenati tagħhom fl-imgħoddi kienu telqu 
minnha biex ifittxu kenn jew futur aħjar.  L-Ewropa hija l-Kontinent tat-Tama għal dawk li 
jaslu hawn mill-faqar jew mit-tirannija. L-Ewropa hija Wegħda għal dawk l-Ewropej li jgħixu 
fil-Balkani jew fl-Ewropa tal-Lvant, u li jemmnu li l-adeżjoni li għad trid issir mal-Unjoni 
Ewropea se ddaħħalhom fil-klabb tal-ipprivileġġjati. U l-Ewropa hija l-Unjoni Ewropea, l-
alleanza tas-sebgħa u għoxrin Stat Membru, li ċ-ċittadini tagħha rari jaqsmu l-istess 
illużjonijiet ottimistiċ li jkollhom il-barranin dwar l-UE: x'aktarx li spiss jikkritikaw jew anke 
jiċħdu l-vantaġġi tal-Unjoni. Il-professjonisti tal-komunikazzjoni tal-UE jagħmlu ħilithom 
kollha biex ixerrdu l-frott tal-integrazzjoni Ewropea, imma l-isforzi tagħhom xi drabi aktar 
jixbhu lil xi diskors milli djalogu maċ-ċittadini. Għal dik ir-raġuni, ir-Rapporteur 
jinkoraġġixxi lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex jagħtu bidu għal djalogu attiv maċ-ċittadini, li 
fih huma - iċ-ċittadini komuni, ir-rappreżentanti tal-NGOs, il-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-
midja - jkunu jistgħu jgħidulna kif huma kieku kienu jikkomunikaw il-vantaġġi tal-
integrazzjoni Ewropea. Ir-Rapporteur tagħkom organizza konferenzi mar-rappreżentanti ta' 
NGOs, attivisti Ħodor u ġurnalisti fl-Ungerija, kif ukoll ġabar ir-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom permezz ta' imejls. Waħda minn dawk il-konferenzi saret f'Budapest b'aktar minn 
mitt parteċipant attiv, l-oħrajn saru f'Miskolc u f'Békéscsaba. Il-limitu ta' żmien u l-kapaċità 
tar-Rapporteur tagħkom ma ppermettewx li konferenzi bħal dawn ikunu organizzati fi Stati 
Membri oħra, imma jkun utli ħafna jekk dan isir fil-ġejjieni. 

Dawk li huma involuti fi kwistjonijiet Ewropej jew jistudjawhom, is-soltu jafu u jifhmu t-
tifsira ta' integrazzjoni Ewropea. Madankollu, serveys tal-Ewrobarometru juru li anqas ma 
jkollhom skola ċ-ċittadini u anqas ma jkunu għonja, aktar ikun probabbli li jopponu li tkompli 
ssir aktar integrazzjoni Ewropea.  L-idea Ewropea l-aktar li tilħaq hija t-taqsima tas-soċjetà 
Ewropea li hija edukata tajjeb u li hija għanja. Iċ-ċittadini ta' anqas skola u li huma anqas 
għanja ftit jirċievu tagħrif dwar il-politiki Ewropej, ħaġa li, barra minn hekk, timmira li tilħaq 
l-aktar lill-istudenti u lill-professjonisti żgħażagħ. Dik hija r-raġuni li għaliha r-Rapporteur 
tagħkom iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex testendi d-djalogu tagħha għal gruppi speċifikati 
ġodda billi tfassal pjanijiet ta' komunikazzjoni speċifikati u mhux elitisti, u b'hekk tkun tista' 
tinvolvu fl-affarijiet tal-UE lil nies li jkunu jgħixu fi bliet u rħula żgħar, lill-klassi tal-
ħaddiema u lil nies irtirati.  Li jkun hemm pjanijiet ta' komunikazzjoni li jkunu biss għall-
klassi elitista u għall-istudenti m'huwiex biżżejjed: in-nies tal-kampanja, il-ħaddiema tal-id u 
l-pensjonanti għandhom ikunu wkoll fil-mira ta' dawn il-pjanijiet. 

It-televiżjoni hija waħda mill-għodda l-aktar importanti biex jintlaħqu ċ-ċittadini ordinarji u 
komuni. Għalhekk, ir-Rapporteur tagħkom jistieden lill-Kummissjoni biex tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku, permezz ta' kuntratti ta' servizz li jkunu jiżguraw indipendenza 
editorjali sħiħa, programmi tat-televiżjoni dwar kwistjonijiet Ewropej f'kull waħda mit-23 
lingwa uffiċjali. Din il-ħaġa tkun tikkontribwixxi għaż-żieda fil-proporzjon ta' aħbarijiet 
marbuta mal-UE fil-midja, li fil-preżent huwa ta' 10% fl-Istati Membri u dan il-proporzjoni 
jerġa' huwa inqas minn dak tal-aħbarijiet marbuta mal-Istati Uniti tal-Amerika. Peress li l-
ġurnalisti tagħna m'humiex agħar jew ta' talent anqas minn dawk Amerikani, stazzjon (kanal) 
televiżiv bħal dan, li jista' jkun il-Euronews, għandu jilħaq l-influwenza, l-istandard 
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professjonali u l-popolarità tas-CNN. Hija ħaġa inaċċettabbli wkoll li l-Euronews – proġett 
kofinanzjat mill-UE – ma jxandarx fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha ssib riżorsi finanzjarji għal dan il-għan. Il-Euronews għandu jirrealizza 
wkoll – u juri fil-programmi tiegħu – li l-Ewropa m'hijiex ugwali ma' xi pajjiżi Ewropej tal-
Punent kbar; il-Finlandja, l-Ungerija jew il-Bulgarija wkoll jiffurmaw parti mill-Ewropa 
komuni tagħna.  

Nies żgħażagħ u edukati tajjeb jistgħu, aktar minn kull ħaġa oħra, jintlaħqu permezz tal-
Internet. Il-Komunikazzjoni dwar 'Nikkomunikaw dwar l-Ewropa permezz tal-Internet –
Ninvolvu liċ-ċittadini', tagħti objettivi ċari dwar il-qlib tal-websajt Europa f'sit web 2.0 li jkun 
orjentat għas-servizzi, ħaġa li tkun tagħti l-opportunità għar-reazzjonijiet fuq il-bażi tal-
fehmiet taċ-ċittadini u l-opportunità għal djalogu attiv. Is-sit il-ġdid għandu jinfetaħ qabel l-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2009 biex ikun kapaċi li jgħarraf liċ-ċittadini b'mod 
effettiv dwar kwistjonijiet Ewropej. L-EU Tube ukoll huwa proġett interessanti, madankollu 
għandu anqas minn 8000 abbonat u jżuruh għadd kemxejn żgħir ta' utenti meta mqabbel mal-
programmi tal-Youtube, għalhekk irid ikun imtejjeb biex jilħaq aktar spettaturi.

L-Ewropa għandha storja komuni, imma hija mgħallma u mifhuma b'modi differenti fl-Istati 
Membri, u anke f'din il-ħaġa hemm id-differenza bejn ir-reġjuni. Għalhekk, ir-Rapporteur 
tagħkom qed jipproponi li jkun imfassal kurrikulu Ewropew komuni ta' sena dwar l-istorja tal-
Ewropa wara l-1945 biex ikun utilizzat fl-edukazzjoni sekondarja, żviluppat b'mod 
konsenswali mill-esperti tal-Istati Membri fit-23 lingwa uffiċjali. Dan il-kurrikulu għandu 
jkopri wkoll l-istorja u mekkaniżmu tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, inklużi d-drittijiet 
tal-ħaddiema. Dan il-kurrikulu jista' jkun adottat b'mod volontarju fl-Istati Membri biex 
jifforma l-bażi ta' għarfien Ewropew komuni fl-iskejjel sekondarji. Ir-Rapporteur tagħkom 
jilqa' b'sodisfazzjon ukoll l-idea li jinfetaħ Mużew tal-Istorja Ewropea fi Brussell, qrib il-bini 
tal-Parlament Ewropew. Ir-Rapporteur tagħkom jilqa' b'sodisfazzjon l-idea ta' professur 
Ungeriż, u fuq il-parir tiegħu, jipproponi l-fondazzjoni ta' Università Miftuħa Ewropea 
(European Open University). Din għandha tkun miftuħa u mingħajr ħlas għaċ-ċittadini 
Ewropej kollha, huma x'inhuma n-nazzjonalità, l-età jew il-kwalifiki tagħhom. Il-kurrikulu 
komprensiv tal-Università Miftuħa Ewropea jkun ikopri l-istorja, l-objettivi, l-istituzzjonijiet, 
il-politiki u l-ġejjieni possibbli tal-Unjoni Ewropea. L-Università tkun tista' taħdem fil-bini ta' 
istituzzjonijiet edukattivi eżistenti f'koperazzjoni mal-Kummissjoni, u tkun waħda mill-mezzi 
li bihom titqiegħed fil-prattika d-Dikjarazzjoni Konġunta riċenti dwar 'Nikkomunikaw l-
Ewropa fi Sħubija'. Madankollu, għandha tutilizza wkoll it-teknoloġiji l-aktar żviluppati, bħal 
m'huma d-diversi forom ta' tagħlim elettroniku (e-learning) u ta' webinar, sabiex jintlaħaq l-
akbar għadd possibbli tal-pubbliku, u b'hekk kulħadd, kulmin irid, ikun jista' jattendi l-
korsijiet. 

Ftit huma ċ-ċittadini Ewropej li jagħrfu l-għanijiet komuni u l-fehmiet differenti tal-partiti 
politiċi Ewropej. Jekk id-differenzi politiċi fost il-Partiti Ewropej ikunu jidhru, din il-ħaġa 
tkun tista' tgħin liċ-ċittadini jidentifikaw ruħhom ma' diversi kunċetti dwar il-ġejjieni tal-
Ewropa. Għalhekk, ir-Rapporteur tagħkom jipproponi li l-Partiti Ewropej kollha jħabbru l-
manifest tagħhom għall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2009 f'verżjoni twila u oħra 
qasira wkoll, sabiex jintlaħqu taqsimiet differenti tas-soċjeta.
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