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IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI
ID-99 SESSJONI PLENARJA TAL-31 TA’ JANNAR U L-1 TA’ FRAR 2013

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej”
(2013/C 62/15)

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

— jafferma b’konvinzjoni li din il-proposta tista’ tkun mezz li jiffaċilita d-dibattitu fil-livell Ewropew u
transnazzjonali u l-ħolqien ta’ opinjoni pubblika Ewropea;
— huwa favur li l-kisba ta’ status ġuridiku Ewropew tkun ikkundizzjonata fuq ir-rispett ta’ livelli għoljin
ta’ governanza, responsabilità li jingħata rendikont u trasparenza;
— japprova l-fatt li l-livell parlamentari reġjonali jidher fir-regolament flimkien mal-livelli Ewropej u
nazzjonali fil-parti fejn il-partiti politiċi u l-fondazzjonijiet affiljati jitolbu r-reġistrazzjoni tagħhom
fil-Parlament Ewropew kemm bħala partit kif ukoll bħala fondazzjoni politika Ewropea;
— jitlob lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew li jassoċjaw lill-KtR fil-proċess ta’ kontroll tar-rispett talvaluri fundamentali tal-UE;
— iqis aċċettabbli l-użu previst tal-finanzjament tal-UE iżda jipproponi li l-qsim iqis ukoll in-numru ta’
rappreżentanti tal-KtR;
— jirrakkomanda li jkun possibbli li l-kampanji referendarji jew dwar inizjattivi popolari fil-livell Ewro
pew, ikunu jistgħu igawdu minn finanzi Ewropej.
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Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut
u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej
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COM(2012) 499 final - 2012/0237 (COD)

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni – L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u lfondazzjonijiet politiċi Ewropej
I.

RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

1.
jilqa’ l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej li ġiet ippubblikata
fit-12 ta’ Settembru 2012 mill-Kummissjoni Ewropea. Din ilproposta tieħu post u tħassar ir-Regolament Nru 2004/2003/KE
li s’issa kien jirregola l-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi;
2.
għandu t-tir li jikkontribwixxi, b’kunsiderazzjoni partiko
lari tal-kompożizzjoni tiegħu magħmula minn gruppi politiċi,
fit-tfassil ta’ din il-Proposta leġislattiva li anke, fost merti oħra,
wisq probabbli ser tiġbed iktar attenzjoni lejn il-livell lokali u
reġjonali dwar id-deċiżjonijiet politiċi Ewopej u dwar l-impenn
Ewropew tal-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni fit-tfassil ta’ dawk
id-deċiżjonijiet;
3.
huwa jikkonferma l-impenn tiegħu li jrendi iktar popolari
ċ-ċittadinanza tal-UE (1) u favur l-edukazzjoni għaċ-ċittadini talUE (2) u dan affermah reċentement b’mod dettaljat f’bosta opin
jonijiet tiegħu;
4.
jafferma mill-ġdid, b’mod partikolari, l-impenn tiegħu
favur il-promozzjoni taċ-ċittadinanza tal-UE u tad-drittijiet
marbuta magħha inkluż d-dritt tal-vot. L-attivitajiet tal-Kumitat
tar-Reġjuni li ser isiru fil-kuntest tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini
2013 ser jiffokaw fuq din it-tema (3);
5.
jenfasizza li huwa importanti li ċ-ċittadini jiġu involuti filproċess ta’ integrazzjoni Ewropea, iċ-ċittadinanza tal-UE tgħin
biex tibni d-demokrazija Ewropea. Huwa għalhekk fl-interess
taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li tkun tista’ tiffjorixxi demok
razija rappreżentattiva Ewropea. Fil-proċess leġislattiv Ewropew,
il-partiti politiċi u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej li jipp
reżentaw dimensjoni tassew transnazzjonali jaqdu rwol essen
zjali biex iwasslu l-vuċi taċ-ċittadini fil-livell Ewropew;
6.
jafferma b’konvinzjoni li din il-proposta tista’ tkun mezz li
jiffaċilita d-dibattitu fil-livell Ewropew u transnazzjonali u lħolqien ta’ opinjoni pubblika Ewropea; jiġifieri din tista’ tagħti
kontribut f’li tqajjem l-interess taċ-ċittadini fl-elezzjonijiet
Ewropej u żżid il-parteċipazzjoni tagħhom fl-elezzjonijiet kif
ukoll issaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-Unjoni Ewropea;
(1) CdR 355/2010.
(2) CdR 120/2005.
(3) R/CdR 1030/2012 punt 7.

7.
japprova l-għanijiet ewlenin tar-Regolament li jiżdiedu lviżibilità, ir-rikonoxximent, l-effettività, it-trasparenza tal-partiti
u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u r-responsabbiltà tagħhom
li jagħtu rendikont;

8.
iqis li huwa assolutament neċessarju li jkun hemm rabta
aħjar bejn il-partiti politiċi u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u
li partit politiku Ewropew jista’ jkollu fondazzjoni politika
Ewropea waħda biss formalment affiljata miegħu;

Reġistrazzjoni u monitoraġġ
9.
iqis li l-ħolqien ta’ statut ġuridiku Ewropew ikun pass
importanti lejn l-unifikazzjoni politika tal-Ewropa, li jipprovdi
l-possibbiltà ta’ reġistrazzjoni bħala partit politiku Ewropew jew
bħala fondazzjoni politika Ewropea u b’hekk jinkiseb statut
legali bbażat fuq il-liġi tal-UE u b’hekk jeħlishom mid-diversità
ta’ forom ġuridiċi nazzjonali li taħthom sa issa kienu jeżistu;
jinnota, madankollu, li l-kapaċità tal-abbozz preżenti biex jaqdi
din il-funzjoni tiddependi minn implimentazzjoni adegwata
mill-Istati Membri;

10.
jenfasizza li l-qafas tal-istatut Ewropew li qed tipproponi
l-Kummissjoni huwa bbażat fuq l-esperjenzi ta’ kif jaħdmu lpartiti, il-kartelli u l-fondazzjonijiet reġistrati fil-livell nazzjonali,
li jeżistu u li għandhom rikonoxximent kbir, iżda l-proposta
attwali fiha ċerti limitazzjonijiet (notevolment fir-rigward talistatus legali Ewropew indipendenti) li jagħtu wieħed x’jifhem
li, għat-tfassil tal-istatut il-ġdid, ma ġewx ikkunsidrati bis-sħiħ lesperjenzi kollha tal-partiti politiċi Ewropej mill-2004 ’l hawn;

11.
jenfasizza li l-ħolqien ta’ status legali Ewropew għandu
importanza kbira għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjoni
jiet politiċi Ewropej affiljati magħhom billi jippermettilhom li
jagħżlu li jistabbilixxu l-kwartieri tagħhom f’liema Stat Membri
jridu taħt l-istess kundizzjonijiet u skont il-karatteristiċi u lidentità politika tagħhom;

12.
għal din ir-raġjuni jisħaq li huwa importanti li l-istatut
ġuridiku Ewropew li jintroduċi dan ir-Regolament iqis il-leġis
lazzjonijiet nazzjonali. Madanakollu jirrakkomanda lill-istituzz
jonijiet Ewropej li fil-futur ifasslu statut ġuridiku Ewropew fih
innifsu;
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13.
huwa favur li l-kisba ta’ status ġuridiku Ewropew tkun
ikkundizzjonata fuq ir-rispett ta’ livelli għoljin ta’ governanza,
responsabilità li jingħata rendikont u trasparenza;
14.
iqis li huwa pass importanti li l-kundizzjonijiet u r-rekwi
żiti speċifiċi għall-kisba u l-ħarsien ta’ status ġuridiku Ewropew
jinkludu r-rispett strett tal-valuri li fuqhom hija mibnija l-UE.
Dawn l-elementi sa issa kienu parti mill-kriterji tal-adeżjoni talpajjiżi kandidati iżda issa dan ir-regolament ipoġġi l-valuri
fundamentali tal-UE fost il-kriterji li jistgħu u għandhom jiġu
segwiti fil-qafas tal-monitoraġġ politiku;
15.
japprova l-fatt li l-livell parlamentari reġjonali jidher firregolament flimkien mal-livelli Ewropej u nazzjonali fil-parti
fejn il-partiti politiċi u l-fondazzjonijiet affiljati jitolbu r-reġis
trazzjoni tagħhom fil-Parlament Ewropew kemm bħala partit kif
ukoll bħala fondazzjoni politika Ewropea wara li jkunu tqiesu rrappreżentazzjonijiet tagħhom. Madanakollu fid-dawl tad-diffe
renzi fl-istrutturi tal-Istati Membri, huwa importanti li tiġi kjari
fikata n-natura tal-livell politiku intermedju (land, reġjun,
kontea, dipartiment, provinċja);
16.
japprova li l-Parlament Ewropew kull sena jivverifika rrispett tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej għall-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti definiti mir-Regola
ment u li jista’ jivverifikaw ukoll, abbażi ta’ talba, li partit u
fondazzjoni jkomplu jirrispettaw il-valuri li fuqhom hija bbażata
l-Unjoni Ewropea;
17.
jitlob lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew li jassoċjaw
lill-KtR fil-proċess ta’ kontroll tar-rispett tal-valuri fundamentali
tal-UE;
18.
jirrakkomanda li jkun obbligatorju li l-KtR jiġi assoċjat
fil-każ fejn il-partit ikkonċernat mill-monitoraġġ huwa rrapre
żentat fil-KtR;
Finanzjament
19.
ifakkar li fl-opinjoni tiegħu dwar il-qafas finanzjarju
multiannwali l-ġdid għal wara l-2013 (4), il-KtR insista fuq ilfatt li hemm bżonn li jiġu previsti riżorsi adegwati għall-parte
ċipazzjoni taċ-ċittadini fl-isforzi li jsiru bil-għan tal-promozzjoni
tad-drittijiet fundamentali u tad-demokrazija u għall-bini taċċittadinanza tal-UE. Il-partiti politiċi Ewropej joffru dimensjoni
tassew transnazzjonali u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej affil
jati magħhom għandhom rwol ewlieni fit-twassil tal-ilħna taċċittadini fil-livell Ewropew billi jservu ta’ pont bejn il-politika fillivell nazzjonali u f’dak tal-Unjoni;
20.
jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni tiddistingwi bejn ilkriterji tal-ksib tal-istatut ġuridiku u dawk li huma relatati maleliġibbiltà għall-fondi;

C 62/79

22.
japprova l-fatt li r-rikonoxximent bħala partit politiku
Ewropew jew bħala fondazzjoni politika Ewropea, u għalhekk
is-sodisfazzjoni tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti li fuqu dan
jiddependi, tkun prekundizzjoni għall-eliġibbiltà għall-finanzja
ment mill-baġit tal-UE;

23.
iqis aċċettabbli l-użu previst tal-finanzjament tal-UE
(15 % jinqasmu f’ismha ndaqs; 85 % jitqassmu fi proporzjon
mas-sehem tagħhom ta’ membri eletti tal-Parlament Ewropew)
iżda jipproponi li l-qsim iqis ukoll in-numru ta’ rappreżentanti
tal-KtR;

24.
jilqa’ l-fatt li din il-proposta tgħolli l-livell ta’ donazz
jonijiet li jkunu permessi għal kull sena minn kull donatur
(persuna fiżika jew ġuridika) minn EUR 12 000 għal
EUR 25 000 biex tissaħħaħ il-ħila tal-partiti u l-fondazzjonijiet
politiċi li jiġġeneraw riżorsi proprji;

25.
japprova l-prinċipju u l-prattika li l-finanzi Ewropej ma
jintużawx biex jiffinanzjaw b’mod dirett jew indirett l-elezzjoni
jiet nazzjonali, reġjonali jew lokali jew partiti politiċi oħra, u
b’mod partikolari partiti politiċi jew kandidati nazzjonali: dan
imur kontra l-ispirtu sovvranazzjonali tal-proposta;

26.
għall-kuntrarju ma jifhimx għaliex il-partiti politiċi
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ma għandhomx
jiffinanzjaw minn flushom kandidati għall-elezzjonijiet nazz
jonali, reġjonali jew lokali li ġejjin mill-istess familja politika
Ewropea;

27.
jifhem l-għan tal-proposta li jiġi projbit ukoll l-użu ta’
finanzi Ewropej għall-kampanji referendarji nazzjonali, reġjonali
jew lokali (pereżempju li jimmiraw lejn tibdil fit-trattat), iżda
jirrakkomanda li jkun possibbli li l-kampanji referendarji jew
inizjattivi popolari fil-livell Ewropew, ikunu jistgħu jgawdu
minn finanzi Ewropej;

Tħaddim prattiku, perspettivi reġjonali u lokali
28.
huwa konvint li, fil-mod kif jaħdmu, il-partiti politiċi
Ewropej ser jaslu biex ikunu dejjem aktar effikaċi f’li jesprimu
u jwasslu r-rieda taċ-ċittadini dwar il-mandati pubbliċi u funzjo
nijiet oħra rappreżentattivi fil-livell Ewropew, u li huma għad
ikunu kapaċi jistabbilixxu kuntatt aktar dirett bejn il-livell
Ewropew tal-poter u dak lokali/reġjonali;

21.
iqis li l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u lfondazzjonijiet politiċi Ewropej se jkompli jiġi mill-UE permezz
tal-baġit tal-Parlament Ewropew;

29.
jenfasizza l-ħtieġa li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom ilgaranzija ta’ aċċess sħiħ għall-informazzjoni fl-Istati Membri
biex huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fil-politika,
u jitlob lill-membri tiegħu biex jieħdu miżuri ħalli l-Istati
Membri jiggarantixxu l-aċċess għall-informazzjoni (5). L-eżis
tenza tal-partiti politiċi Ewropej li toffri dimensjoni transnazz
jonali ġenwina tista’ jkollha sehem x’taqdi f’dan ir-rigward ukoll;

(4) CdR 283/2011.

(5) CdR 170/2010 punt 17. Ara wkoll CdR 355/2010 punt 37.
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tal-kontroll tar-rispett tal-valuri fundamentali tal-UE mill-partiti
politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej;

30.
jirrikonoxxi li l-eżistenza tal-partiti politiċi Ewropej li
jippreżentaw dimensjoni ġenwinament transnazzjonali tista’
twassal biex fil-futur, xi kandidati joħorġu għall-elezzjonijiet
lokali u reġjonali f’isem partit politiku Ewropew pjuttost milli
f’isem il-partit nazzjonali jew reġjonali tagħhom. Dan joħroġ
aktar biċ-ċar ir-rabta diretta bejn il-politika Ewropea u l-politika
lokali/reġjonali;

34.
jagħraf li b’mod ġenerali, il-proposta tista’ titqies bħala
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità peress li ma tagħ
milx iktar minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet
stabbiliti fil-livell Ewropew;

31.
jappoġġja r-rieda politika li l-istatut ġuridiku Ewropew u
r-regoli dwar il-finanzjament jidħlu fis-seħħ ferm qabel l-elezz
jonijiet Parlamentari Ewropej tal-2014 u jkunu japplikaw ukoll
għall-finanzjament ta’ kampanji li jsiru fil-livell lokali/reġjonali
minn partiti politiċi Ewropej u minn fondazzjonijiet politiċi
Ewropej fir-rigward ta’ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej;

35.
iqis kontradittorju li filwaqt li l-proposta għandha l-għan
li toħloq forma ġuridika Ewropea għaż-żewġ tipi ta’ entitajiet
(partiti u fondazzjonijiet) dawn ser jibqgħu joperaw fil-biċċa lkbira tal-aspetti tal-attivitajiet prattiċi tagħhom fuq il-bażi ta’
forma legali rikonoxxuta fl-ordni ġuridika tal-Istat Membru
fejn ikollhom is-sede tagħhom;

Is-sussidjarjetà,
aħjar

36.

il-proporzjonalità

u

regolamentazzjoni

32.
jirrikonoxxi li wieħed jista’ jqis li l-proposta hija
konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li r-regoli dwar
l-istatut ġuridiku Ewropew u l-finanzjament tal-partiti politiċi
Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ma jistgħux jiġu
definiti ħlief fil-livell tal-UE;
33.
jinnota li l-istruttura fuq diversi livelli tas-sistema demok
ratika emerġenti tal-UE tkun tista’ titpoġġa fil-prattika jekk irregolament ikun jippermetti l-parteċipazzjoni tal-KtR fil-proċess

II.

jiddispjaċih li l-proposta ma tinkludix studji tal-impatt;

37.
jirrikonoxxi li l-Kummissjoni Ewropea kkonsultat il-parti
jiet interessati u daħħlet ir-riżultati ta’ din il-konsultazzjoni filproposta; madankollu, id-dokument ma jurix b’mod ċar jekk illivell lokali u reġjonali ġiex ikkonsultat;
38.
jitlob lill-Parlament Ewropew li jinkludi lill-Kumitat tarReġjuni fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-istatut ġuridiku Ewropew
u tas-sistema ta’ finanzjament prevista mill-proposta li ser isseħħ
fit-tielet sena wara l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew.

RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU L-EMENDI

Emenda 1
Artikolu 2(5)
Id-definizzjonijiet
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

5.
“Parlament reġjonali” jew “assemblea reġjonali” tfisser
korp li l-membri tiegħu jew ikollhom mandat elettorali
reġjonali jew ikunu politikament responsabbli quddiem
assemblea eletta,

5.
“Parlament reġjonali” jew “assemblea reġjonali” tfisser
korp f’livell intermedju bejn il-muniċipalità u l-istat li lmembri tiegħu jew ikollhom mandat elettorali jew ikunu
politikament responsabbli quddiem assemblea eletta fillivell sottonazzjonali,

Raġuni
L-assemblej eletti fil-livell intermedju m’humiex uniformi f’kull Stat Membru. Ma jissejjħux kullimkien
parlamenti reġjonali jew assemblej reġjonali. Fid-dawl tad-differenzi fl-istrutturi, għandha tiġi ċċarata nnatura tal-livell politiku intermedju (land, reġjun, kontea, dipartiment, provinċja, eċċ.). L-espressjoni “livell
intermedju” proposta fl-emenda hija aktar globali u tifforma kunċett applikabbli għall-Istati Membri kollha,
filwaqt li tinżamm id-distinzjoni minn mandat elettorali f’livell muniċipali.
Emenda 2
L-Artikolu 7(2)
Verifika tar-reġistrazzjoni
Test propost mill-Kummissjoni

Kull meta jkun mitlub biex jagħmel hekk minn kwart millmembri tiegħu, li jkunu jirrappreżentaw mill-inqas tliet
gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, il-Parlament
Ewropew għandu jiddeċiedi b’maġġoranza tal-membri
tiegħu jekk il-kundizzjoni fl-Artikolu 3(1)(c) għal partit
politiku Ewropew u fl-Artikolu 3(2)(c) għal fondazzjoni
politika Ewropea tkunx għadha qed tiġi rispettata.

Emenda tal-KtR

Kull meta jkun mitlub biex jagħmel hekk minn kwart millmembri tiegħu, li jkunu jirrappreżentaw mill-inqas tliet
gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, il-Parlament
Ewropew għandu jiddeċiedi b’maġġoranza tal-membri
tiegħu jekk il-kundizzjoni fl-Artikolu 3(1)(c) għal partit
politiku Ewropew u fl-Artikolu 3(2)(c) għal fondazzjoni
politika Ewropea tkunx għadha qed tiġi rispettata.
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Test propost mill-Kummissjoni

C 62/81

Emenda tal-KtR

Qabel ma jasal għad-deċiżjoni tiegħu, il-Parlament Ewropew
għandu jisma’ lir-rappreżentanti tal-partit politiku Ewropew
jew tal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati u jitlob lil
kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti sabiex dan jagħti
opinjoni dwar is-suġġett fi żmien perjodu raġonevoli.

Qabel ma jasal għad-deċiżjoni tiegħu, il-Parlament
Ewropew għandu jisma’ lir-rappreżentanti tal-partit politiku
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati
u jitlob lil kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti sabiex
dan jagħti opinjoni dwar is-suġġett fi żmien perjodu raġo
nevoli. Huwa jinkludi lill-Kumitat tar-Reġjuni f’din il-proċe
dura tal-anqas jekk il-verifika tkun tikkonċerna partit poli
tiku Ewropew rappreżentat fil-Kumitat tar-Reġjuni.

Dan il-kumitat għandu jikkonsisti minn tliet membri, bilParlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru
membru kull wieħed fi żmien sitt xhur wara t-tmiem talewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjonijiet
għall-Parlament Ewropew. Is-segretarjat u l-finanzjament
tal-kumitat għandhom ikunu pprovduti mill-Parlament
Ewropew.

Dan il-kumitat għandu jikkonsisti minn tliet membri, bilParlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru
membru kull wieħed fi żmien sitt xhur wara t-tmiem talewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjonijiet
għall-Parlament Ewropew. Is-segretarjat u l-finanzjament
tal-kumitat għandhom ikunu pprovduti mill-Parlament
Ewropew. Is-segretarjat u l-finanzjament tal-kumitat għan
dhom ikunu pprovduti mill-Parlament Ewropew.

Raġuni
Id-dimensjoni reġjonali tinsab ukoll fost il-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni; għalhekk ikun loġiku li lKumitat tar-Reġjuni jkollu huwa wkoll rwol fil-proċedura ta’ verifika tar-rispett tal-valuri fundamentali talUE, tal-anqas jekk il-partit ikkonċernat ikun rappreżentat fil-KtR.
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L-Artikolu 18(4)
Projbizzjoni ta’ finanzjament
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(4)
Il-projbizzjoni tal-finanzjament ma tirrigwardax lappoġġ li l-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzojonijiet poli
tiċi Ewropej jagħtu lill-kampanji marbutin mal-inizjattivi
taċ-ċittadini Ewropej.

Raġuni
Mhuwiex biss waqt il-kampanji elettorali tal-Parlament Ewropew li l-partiti politiċi Ewropej u l-fondazz
jonijiet politiċi Ewropej għandhom bżonn jagħmlu kuntatt u jikkomunikaw maċ-ċittadini tal-Unjoni, iżda
wkoll bil-promozzjoni tal-valuri Ewropej fiż-żmien li jissepara l-kampanji elettorali, pereżempju fl-okkażjoni
tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej.

Brussell, 31 ta’ Jannar 2013.
Il-President
tal-Kumitat tar-Reġjuni
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

