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Merħba fil-Panels taċ-Ċittadini tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Aħna grati ferm 
lejk talli qbilt li tipparteċipa f'din l-avventura. Inti wieħed minn 800 persuna li ntgħażlu 
b'mod aleatorju bir-responsabbiltà kollettiva li taħdmu għal diversi xhur biex ittejbu l-ġejjieni 
tal-Ewropa. 

Forsi qed tistaqsi, għaliex jien? M'hemmx nies ippreparati aktar minni għal din il-biċċa 
xogħol? It-tweġiba hija le. Kemm int kif ukoll il-bqija tal-parteċipanti tqumu kuljum xi mkien 
fl-Ewropa, fejn tiffaċċaw realtà li mhux dejjem tkun sempliċi jew faċli għal kulħadd, u huma 
proprju l-perspettiva u l-esperjenza speċifiċi tagħkom li jinteressawna. 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej tal-Konferenza huma kkaratterizzati mid-diversità, l-istess 

mod kif inhi l-Ewropa. Kif ser taraw fil-jiem li ġejjin, intom ilkoll ġejjin minn postijiet differenti 
ħafna, xi wħud jistudjaw, oħrajn jaħdmu, huma rtirati, jew qiegħda. Għandkom etajiet 
differenti u l-biċċa l-kbira minnkom mhumiex imdorrijin jipparteċipaw f'dan it-tip ta' proċess. 
U din hija l-aktar ħaġa importanti. M'aħniex qed infittxu esperti jew politiċi, iżda nies komuni 
li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. 
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Merħba mill-Ko-Presidenti 

Għażiża Sinjura, / Għażiż Sinjur,  

 

Ninsabu kuntenti li aċċettajt li tieħu sehem fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej tal-Konferenza dwar il-

Ġejjieni tal-Ewropa. 

Niżżuk ħajr mill-qalb tal-parteċipazzjoni tiegħek u nenfasizzaw l-importanza li nagħtu lil dan il-
proġett komuni bla preċedent, li hija l-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. 

Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa għandha l-għan li tiftaħ spazju ġdid għal dibattitu maċ-

ċittadini tal-Unjoni Ewropea biex jiġu indirizzati kemm l-isfidi kif ukoll il-prijoritajiet. Għal dan il-għan, 
irridu nilħqu diversità kbira ta’ ċittadini, minn kull qasam tal-ħajja u rokna tal-Unjoni, u nagħtuhom 
rwol ċentrali fit-tfassil tal-futur tal-proġett Ewropew. 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej se jkunu karatteristika ewlenija ta’ din il-Konferenza. Il-Panels se 

jkunu jistgħu jesploraw kwistjonijiet li huma ta’ rilevanza għalik kif ukoll kontributi miġbura fil-qafas 

tal-Konferenza permezz tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi (futureu.europa.eu), li se sservi biex 
tipproduċi sett ta’ rakkomandazzjonijiet li wara jagħtuhom segwitu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 

Nistednuk tiddelibera u tipprovdi r-rakkomandazzjonijiet tiegħek nhar [dati] fi [post]. Bħala parti 
minn grupp ta’ 800 ċittadin Ewropew magħżulin b’mod aleatorju u li jirrappreżentaw id-diversità tal-

UE, se jkollok l-opportunità li taqsam u tiddiskuti l-ideat tiegħek ma’ ċittadini oħra, matul tliet 
sessjonijiet deliberattivi f’panel ta’ 200 parteċipant. Bis-saħħa tal-għajnuna tal-interpreti, se tkun 

tista’ tesprimi ruħek bil-lingwa tiegħek stess. L-informazzjoni kollha relatata mas-suġġett diskuss u 
mal-organizzazzjoni ta’ dan il-Panel u avvenimenti relatati oħra, bħall-Avveniment Ewropew taż-

Żgħażagħ, se tingħatalek fi żmien debitu. 

Dak li jinteressana huma l-opinjonijiet, l-ideat u l-proposti konkreti tiegħek dwar il-futur tal-Unjoni 

tagħna. Bis-saħħa taż-żmien li se tiddedika għal dan il-Panel taċ-Ċittadini Ewropej, se tgħin 
issawwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. 

Rappreżentanti mill-panel tiegħek se jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet li tkunu elaborajtu 

flimkien, lis-sessjoni Plenarja tal-Konferenza u jiddiskutuhom mal-parteċipanti l-oħra. It-tliet 

istituzzjonijiet imbagħad se jeżaminaw f’qasir żmien kif jista’ jsir is-segwitu tal-eżitu tal-Konferenza. 

Qed nimpenjaw ruħna għal trasparenza sħiħa u li nżommu l-parteċipanti infurmati b’dan is-segwitu. 

Mill-ġdid nirringrazzjawk talli aċċettajt li tkun parti minn dan il-proġett entużjasmanti. Nawgurawlek 
ir-risq f’ħidmietek u nistennew b’interess kbir l-eżitu tad-deliberazzjonijiet tiegħek. 

Bl-aħjar xewqat mingħandna, 

Kopresident Kopresident                                        Kopresident 

 

 

Guy Verhofstadt 

Membru tal-Parlament 

Ewropew 

Gašper Dovžan 

Segretarju tal-

Istat għall-
Affarijiet tal-UE 

Dubravka Šuica 

Viċi President tal-
Kummissjoni Ewropea 
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Introduzzjoni għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa u l-Panels 
taċ-Ċittadini Ewropej 
Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa (il-Konferenza) hija eżerċizzju demokratiku 
mingħajr preċedent, bil-pilastri li ġejjin: Pjattaforma Diġitali Multilingwi 
(https://futureu.europa.eu/?locale=mt) li tiġbor l-ideat minn ċittadini individwali u minn 
avvenimenti, erba' Panels taċ-Ċittadini Ewropej, Panels taċ-ċittadini nazzjonali u 
avvenimenti nazzjonali, u Plenarja tal-Konferenza magħmula minn ċittadini li 
jirrappreżentaw il-Panels Ewropej, ċittadini li jirrappreżentaw il-panels u l-avvenimenti 

nazzjonali, politiċi, sħab soċjali u s-soċjetà ċivili organizzata. 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma karatteristika ewlenija tal-Konferenza dwar il-

Ġejjieni tal-Ewropa. Erba' Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma organizzati biex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jaħsbu flimkien dwar il-ġejjieni li jixtiequ għall-Unjoni Ewropea. 

Dan il-proċess m'għandux l-għan li sempliċiment jiġbor l-opinjonijiet tiegħek iżda li jħeġġek 
tipparteċipa fit-tiswir tal-ġejjieni tal-proġett Ewropew. X'inhuma l-kwistjonijiet jew il-problemi 

li jolqtuk l-aktar? X'miżuri speċifiċi għandha tintroduċi l-Unjoni Ewropea biex tiffaċilita l-
proġetti ta' ħajtek? Dalwaqt ser tibdew proċess ta' deliberazzjoni kollettiva li fih ser ikollkom 
tirriflettu flimkien u taħdmu bħala tim biex tiġġeneraw rakkomandazzjonijiet speċifiċi li 
għandhom jiġu ppreżentati u diskussi fil-Plenarja tal-Konferenza. 

 

Min ser ikun fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej? 

● 4 Panels ta' 200 ċittadin Ewropew kull wieħed magħżul b'mod aleatorju, mis-27 Stat 
Membru; 

● Nirriflettu d-diversità tal-UE: l-oriġini ġeografika (in-nazzjonalità u l-ambjent 
urban/rurali), il-ġeneru, l-età, il-kuntest soċjoekonomiku u l-livell ta' edukazzjoni; 

● Kull panel fih mill-inqas ċittadin mara waħda u ċittadin raġel wieħed għal kull Stat 
Membru; 

● Terz ta' kull Panel huwa magħmul minn żgħażagħ (età ta' bejn is-16 u l-25 sena). 
Ser tinħoloq rabta speċjali bejn dan il-grupp taż-żgħażagħ u l-Avveniment Ewropew 
taż-Żgħażagħ. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/?locale=mt
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Kalendarju tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

 Suġġett Meta Fejn 

PANEL 
1 

Ekonomija aktar 
b'saħħitha, ġustizzja 
soċjali, 
impjiegi/edukazzjoni, 
żgħażagħ, kultura, 
sport/trasformazzjoni 
diġitali  

Sessjoni 1: 17 - 19 ta' Settembru 
 
Sessjoni 2: 5 - 7 ta' Novembru 
 
Sessjoni 3: 3 - 5 ta' Diċembru  

Strasburgu, Franza 
 
Online 
 
Dublin, l-Irlanda (Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali u 
Ewropej u sħab) 

PANEL 
2 

Demokrazija/valuri 
Ewropej, drittijiet, stat tad-
dritt, sigurtà 

Sessjoni 1: 24 - 26 ta' Settembru 
 
Sessjoni 2: 12 - 14 ta' Novembru 
 
Sessjoni 3: 10 - 12 ta' Diċembru 

Strasburgu, Franza 
 
Online 
 
Firenze, l-Italja (Istitut Universitarju Ewropew u sħab) 

PANEL 
3 

Tibdil fil-klima, 
ambjent/saħħa 

Sessjoni 1: 1 - 3 ta' Ottubru 
 
Sessjoni 2: 19 - 21 ta' Novembru 
 
Sessjoni 3: 7 - 9 ta' Jannar  

Strasburgu, Franza 
 
Online 
 
Natolin, il-Polonja (College of Europe u sħab) 

PANEL 
4 

L-UE fid-dinja/migrazzjoni Sessjoni 1: 15 - 17 ta' Ottubru 
 
Sessjoni 2: 26 - 28 ta' Novembru 
 
Sessjoni 3: 14 - 16 ta' Jannar  

Strasburgu, Franza 
 
Online 
 
Maastricht, in-Netherlands (Istitut Ewropew tal-
Amministrazzjoni Pubblika u sħab) 

Avveniment ta' feedback Rebbiegħa 2022 Għad irid jiġi stabbilit 
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X'jinvolvi l-proċess? 

Nistednuk taħseb dwar x'ġejjieni tixtieq għall-Unjoni Ewropea, bħala parti minn proċess 
deliberattiv1 kollettiv. Ser ikun hemm faċilitaturi għad-dispożizzjoni tiegħek u dawn ser 
jgħinuk matul il-proċess kollu. Bis-saħħa tal-għajnuna tal-interpreti, ser tkun tista' titkellem 

u tisma' bil-lingwa tiegħek stess. 

M'aħniex sempliċiment nitolbu l-opinjoni tiegħek. Għalik din għandha tkun opportunità biex 
tirrifletti u tiskambja ideat mal-bqija tal-parteċipanti, bil-għan li flimkien taslu għal 
rakkomandazzjonijiet kollettivi. 

Matul il-proċess, ser ikollkom ukoll aċċess għal riżorsi u esperti dwar is-suġġetti li ser 
tagħżlu li tiddiskutu. M'intomx mistennija jkollkom għarfien preċedenti dwar il-funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea u ser tkun provduta informazzjoni bażika fi żmien xieraq. 

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, nipproponu tliet fażijiet differenti ta' ħidma 
("sessjonijiet"). 

Ser ikollok l-opportunità li tiddeċiedi inti stess dwar il-kwistjonijiet li għandhom jiġu diskussi, 
fi ħdan il-qafas tat-temi ewlenin tal-Panel. L-ewwel sessjoni semmejnieha "definizzjoni 

tal-aġenda". L-objettiv ta' din is-sessjoni huwa li tagħtu prijorità lill-kwistjonijiet li intom, 

bħala grupp, tixtiequ tittrattaw u tapprofondixxu sabiex toħorġu b'rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-Unjoni Ewropea. 

Ser tintalbu tindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fit-tieni fażi, li nsejħulha "approfondiment 

tematiku" u li ser titwettaq fit-tieni u fit-tielet sessjonijiet. 

Wara li r-rakkomandazzjonijiet finali jingħataw lill-Plenarja, l-aħħar fażi (avveniment ta' 

feedback) ser tagħti lok għal proċess ta' responsabbiltà, li matulu ser issegwu r-rispons 

għar-rakkomandazzjonijiet tagħkom u l-implimentazzjoni prattika possibbli tagħhom. 

F'kull Panel, ser taħtru 20 rappreżentant fil-Plenarja tal-Konferenza2. Il-Plenarja ser 

tiddiskuti l-ideat taċ-ċittadini li jirriżultaw mill-Panels taċ-Ċittadini nazzjonali u dawk 
Ewropej u mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. Il-Plenarja ser tressaq il-proposti tagħha lill-
Bord Eżekuttiv, li ser ifassal rapport f'kollaborazzjoni sħiħa u bi trasparenza sħiħa mal-
Plenarja u li ser jiġi ppubblikat fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. 

Għal din il-ħidma kollha ser tirċievu ħlas ta' kumpens u ser tintalbu timpenjaw ruħkom biex 
tattendu s-sessjonijiet kollha.

                                                 

1
 Proċess deliberattiv iseħħ meta grupp ta' ċittadini li jintgħażlu b'mod aleatorju jiltaqa' għal diversi jiem fuq 

talba ta' Gvern biex jagħti tweġiba kunsenswali għal mistoqsija ta' interess ġenerali. Il-grupp (li jista' jissejjaħ, 
pereżempju, Assemblea taċ-Ċittadini, Ġurija taċ-Ċittadini jew Panel taċ-Ċittadini) għandu aċċess għal tekniki 
ta' ħidma fi grupp u għal informazzjoni, u għandu żmien biżżejjed biex jiddelibera dwar il-mistoqsija li tkun 
saret. Dan il-format jintuża f'mijiet ta' gvernijiet madwar id-dinja. 
2
 Il-Plenarja tal-Konferenza hija magħmula minn 108 rappreżentant mill-Parlament Ewropew, 54 mill-Kunsill 

(tnejn għal kull Stat Membru) u 3 mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll 108 rappreżentant mill-Parlamenti 
nazzjonali kollha fuq bażi ugwali. Ser jipparteċipaw ukoll madwar 18-il rappreżentant kemm mill-Kumitat tar-
Reġjuni kif ukoll mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 6 rappreżentanti eletti mill-awtoritajiet reġjonali u 
6 rappreżentanti eletti mill-awtoritajiet lokali, tnax mis-sħab soċjali, u tmienja mis-soċjetà ċivili. Ser 
jipparteċipaw 80 rappreżentant mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, li minnhom mill-inqas terz għandhom ikunu 
żgħażagħ ta' taħt il-25 sena, il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ u 27 rappreżentant ta' 
avvenimenti nazzjonali u/jew Panels taċ-Ċittadini nazzjonali. Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà ser jiġi mistieden meta jiġi diskuss ir-rwol internazzjonali tal-UE. Jistgħu jiġu 
mistiedna wkoll rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati ewlenin. 
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X'inhuma l-korpi governattivi tal-Konferenza dwar il-ġejjieni tal-Ewropa? 

Il-Presidenza Konġunta u l-istituzzjonijiet rispettivi tagħha 

Il-Konferenza qiegħda taħt l-awtorità ta' tliet istituzzjonijiet tal-UE, irrappreżentati mill-
President tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Kunsill u l-President tal-Kummissjoni 
Ewropea, li jaġixxu bħala l-Presidenza Konġunta tagħha. 

● Il-Parlament Ewropew (705 membri), flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 
huwa l-korp leġiżlattiv ewlieni tal-UE. Għandu wkoll responsabbiltajiet superviżorji u 
baġitarji. Il-membri tiegħu jiġu eletti direttament miċ-ċittadini kull ħames snin. Id-
deċiżjonijiet normalment jittieħdu b'maġġoranza tal-voti mitfugħa3. 

● Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-Parlament Ewropew, huwa l-korp 
leġiżlattiv ewlieni tal-UE. Huwa magħmul minn ministri minn kull Stat Membru f'kull 
qasam ta' politika. Skont il-kwistjoni li tkun qed tiġi diskussa, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea jiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi, b'maġġoranza kwalifikata jew 
b'unanimità. 

● Il-Kummissjoni Ewropea hija l-korp eżekuttiv tal-UE. Hija tipproponi leġiżlazzjoni 
ġdida, timplimenta deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill u l-Parlament u tirrappreżenta 
lill-UE fil-livell internazzjonali. Il-Kummissarji (wieħed għal kull pajjiż) jinħatru bil-qbil 
tal-Parlament u tal-Kunsill. Id-deċiżjonijiet jittieħdu b'kunsens jew, jekk issir 
votazzjoni dwarhom, b'maġġoranza sempliċi. 

 

Il-Bord Eżekuttiv 

Il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa huwa mmexxi minn tliet 
kopresidenti, wieħed minn kull waħda mit-tliet istituzzjonijiet. Huwa magħmul minn 
tliet membri u massimu ta' erba' osservaturi għal kull Istituzzjoni kif ukoll osservaturi mill-
parlamenti nazzjonali; huma mistiedna wkoll rappreżentanti mill-Kumitat tar-Reġjuni, il-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili. Huwa jirrapporta fuq bażi 
regolari lill-Presidenza Konġunta. Il-Bord Eżekuttiv huwa responsabbli għat-teħid ta' 
deċiżjonijiet b'kunsens rigward il-ħidma tal-Konferenza, il-proċessi u l-avvenimenti tagħha, 
is-sorveljanza tal-progress tal-Konferenza, u t-tħejjija tal-laqgħat tal-Plenarja tal-
Konferenza, inkluż il-kontributi taċ-ċittadini u s-segwitu tagħhom. 

Segretarjat Komuni, ta' daqs limitat u magħmul minn uffiċjali li jirrappreżentaw it-tliet 
istituzzjonijiet b'mod ugwali, jassisti l-ħidma tal-Bord Eżekuttiv. 

                                                 

3
 Sors: Istituzzjonijiet u korpi | Unjoni Ewropea (https://europa.eu/european-union/index_mt) 

https://europa.eu/european-union/index_mt
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X'inhuma s-suġġetti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej? 

Panel 1 

Il-panel "ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi/żgħażagħ, sport, 
kultura u edukazzjoni/trasformazzjoni diġitali" jindirizza l-ġejjieni tal-ekonomija u l-

impjiegi tagħna, b'mod speċjali wara l-pandemija, filwaqt li jagħti attenzjoni xierqa lill-
kwistjonijiet relatati tal-ġustizzja soċjali. Ser jindirizza wkoll l-opportunitajiet u l-isfidi tat-

trasformazzjoni diġitali - wieħed mill-akbar suġġetti orjentati lejn il-ġejjieni li qed jiġu 
diskussi. Il-Panel ser jittratta wkoll il-ġejjieni tal-Ewropa fl-oqsma taż-żgħażagħ, l-isport, 

il-kultura u l-edukazzjoni. 

Għal aktar informazzjoni dwar is-suġġetti ta' dan il-Panel: 

Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=mt 

Żgħażagħ, sport, kultura u edukazzjoni: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=mt 

Trasformazzjoni diġitali: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=mt 

Panel 2 

Il-Panel "Demokrazija/valuri Ewropej, drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà" jindirizza suġġetti 
relatati mad-demokrazija, bħall-elezzjonijiet, il-parteċipazzjoni barra mill-perijodi elettorali, 

id-distanza perċepita bejn in-nies u r-rappreżentanti eletti tagħhom, il-libertà tal-media u d-

diżinformazzjoni. Il-Panel jindirizza wkoll kwistjonijiet relatati mad-drittijiet u l-valuri 

fundamentali, l-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni. Fl-istess 

ħin, il-Panel jittratta s-sigurtà interna tal-UE, bħall-protezzjoni tal-Ewropej minn atti ta' 

terroriżmu u reati oħra. 

Għal aktar informazzjoni dwar is-suġġetti ta' dan il-Panel: 

Demokrazija Ewropea: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=mt 

Valuri, drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=mt 
 

Panel 3 

Il-Panel "Tibdil fil-klima, ambjent/saħħa" huwa relatat mal-effetti tat-tibdil fil-klima, 

kwistjonijiet ambjentali u sfidi ġodda fil-qasam tas-saħħa għall-Unjoni Ewropea. Dawn is-

suġġetti huma relatati wkoll mal-objettivi u l-istrateġiji tal-UE bħal dawk fil-qasam tal-

agrikoltura, it-trasport u l-mobbiltà, l-enerġija u t-tranżizzjoni għal soċjetajiet ta' wara l-

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=mt
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karbonju, ir-riċerka, is-sistemi tal-kura tas-saħħa, ir-reazzjonijiet għall-kriżijiet tas-saħħa, il-
prevenzjoni u stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa. 

Għal aktar informazzjoni dwar is-suġġetti ta' dan il-Panel: 

Tibdil fil-klima u l-ambjent: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=mt 

Saħħa: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=mt 

 

Panel 4 

Il-Panel "L-UE fid-dinja/migrazzjoni" jiddiskuti r-rwol tal-UE fid-dinja, inkluż l-objettivi u l-

istrateġiji għas-sigurtà tal-UE; id-difiża; il-politika kummerċjali; l-għajnuna umanitarja u l-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; il-politika barranija, il-politika tal-viċinat u t-tkabbir tal-UE. 

Huwa relatat ukoll ma' kif l-UE għandha tittratta l-migrazzjoni. 

Għal aktar informazzjoni dwar is-suġġetti ta' dan il-Panel: 

L-UE fid-Dinja: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=mt 

Migrazzjoni: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=mt 

 

X'inhu l-eżitu tal-proċess u kif ser iwieġbu għalih l-istituzzjonijiet tal-UE? 

Il-Panels ser jifformulaw sett ta' rakkomandazzjonijiet li ser jiġu diskussi mill-
Plenarja tal-Konferenza. 

Rakkomandazzjoni tista' jew tiddikjara kif tista' tinkiseb bidla (soluzzjoni speċifika) jew id-

direzzjoni li għandha tittieħed biex tinħoloq soluzzjoni għall-problema (rakkomandazzjoni 

ġenerali). 

Il-Plenarja tal-Konferenza mbagħad tressaq il-proposti tagħha lill-Bord Eżekuttiv tal-
Konferenza. It-tliet Istituzzjonijiet ser jeżaminaw kif isegwu b'mod effettiv l-eżitu finali tal-
Konferenza, kull waħda fl-isfera ta' kompetenzi tagħha u f'konformità mat-Trattati tal-UE.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=mt
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Kif jistgħu l-membri tal-Panels jużaw il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi? 

Il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi (https://futureu.europa.eu/?locale=mt) hija ċ-ċentru 

ewlieni għall-ideat u l-avvenimenti tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. 

Ċittadini minn madwar l-Ewropa kollha jistgħu jippreżentaw u jiddiskutu 
rakkomandazzjonijiet fil-lingwa tagħhom bi traduzzjoni awtomatika. Ser tintuża wkoll bħala 
għodda ta' informazzjoni u komunikazzjoni għall-parteċipanti fil-Panels taċ-Ċittadini 
Ewropej. 

L-ispazji 

Il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi toffrilek żewġ spazji differenti: 

Spazju tal-Panel 

(għall-parteċipanti mill-Panel tiegħek biss) 

Spazju pubbliku 

(għal kull ċittadin Ewropew) 

Peress li int mistieden tingħaqad ma' 
wieħed mill-erba' Panels taċ-Ċittadini 
Ewropej tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-
Ewropa, tista' tingħaqad mal-ispazju tal-

Panel rispettiv tiegħek. 

Jekk tixtieq taqbad mal-ispazju 

pubbliku u tara l-Pjattaforma Diġitali 
bħala ċittadin kwalunkwe minn kull 
parti fl-Ewropa, tista' tagħżel il-
modalità ta' aċċess pubbliku. 

 
X'toffri l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi? 

Il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi qiegħda biex tgħinek. Fl-ispazju tal-Panel ser tingħata 
informazzjoni dwar il-programm tas-sessjonijiet, kontributi minn esperti u aċċess għal 
dokumenti li teħtieġ fid-diskussjoni tiegħek. Ser ikollok aċċess għar-riżultati kollha tal-
ħidma tiegħek matul is-sessjoni u l-Pjattaforma ser tkun l-għodda tal-votazzjoni tagħna 
biex nieħdu deċiżjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet fi tmiem it-tielet sessjoni. Flimkien mal-

interazzjonijiet fil-ħajja reali li ser ikollok matul il-Panels taċ-Ċittadini, hija wkoll spazju biex 
tidħol f'kuntratt mal-parteċipanti kollha, taqsam l-ideat tiegħek u tiddiskutihom aktar. Fl-

ispazju pubbliku tista' tinteraġixxi mal-pubbliku ġenerali, titgħallem dwar avvenimenti li jiġu 
organizzati bħala parti mill-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, taqsam l-ideat tiegħek u 
twieġeb għall-kummenti. 

 
Aċċess għall-ispazji tal-Panels tal-Pjattaforma 

Mur fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi tal-Konferenza 

(https://futureu.europa.eu/?locale=mt). 

Agħfas fuq "Panels taċ-Ċittadini Ewropej" fl-istrixxa tal-menù ta' fuq. 

➔ Biex tmur fl-ispazju ristrett: agħfas fuq il-buttuna Panels taċ-Ċittadini (għall-
membri tal-Panel) u mbagħad agħżel il-Panel tiegħek. 

➔ Biex tmur fl-ispazju pubbliku: agħfas fuq il-buttuna Panels taċ-Ċittadini (pubbliċi). 
 

https://futureu.europa.eu/?locale=mt
https://futureu.europa.eu/?locale=mt
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Kif tikkonnettja u tipparteċipa bħala Membru tal-Panel? 
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Sabiex tkun tista' tippreżenta ideat jew tikkontribwixxi b'kummenti, ser ikollok toħloq kont 

imsejjaħ EU login. 

Il-materjal diġitali kollu fuq il-Pjattaforma ser ikun disponibbli bil-lingwa tiegħek. 
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Karta tal-Konferenza 

 

Il-Karta hija s-sett ta' prinċipji u kriterji komuni, li jirriflettu l-valuri tal-UE, li magħhom 
għandhom jaderixxu l-organizzaturi tal-avvenimenti u li magħhom għandhom jaderixxu 
l-parteċipanti tal-Konferenza. Dan li ġej huwa estratt: 

 

Se nikkontribwixxi għad-dibattitu u d-deliberazzjonijiet dwar il-prijoritajiet għall-ġejjieni 
komuni tagħna, flimkien ma' ċittadini mill-isfondi, mill-oqsma tal-ħajja u mill-irkejjen kollha 

tal-Unjoni Ewropea. 

Bħala parteċipant fil-Konferenza, nimpenja ruħi li: 

● Nirrispetta l-valuri Ewropej tagħna, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat tal-Unjoni 

Ewropea: id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat 

tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittjiet tal-persuni li 

jagħmlu parti minn minoranzi, li jiffurmaw parti minn dak li jfisser li tkun Ewropew 

u li nikkomunikaw b'rispett lejn xulxin. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati 

Membri kollha f'soċjetà fejn iridu jipprevalu l-pluraliżmu, in-

nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel. 
 

● Nikkontribwixxi għall-Konferenza bi proposti kostruttivi u konkreti, filwaqt li 

nirrispetta l-opinjonijiet taċ-ċittadini l-oħrajn u nibnu l-ġejjieni tal-Ewropa flimkien. 

 

● Noqgħod lura milli nesprimi, inxerred jew naqsam kontenut li jkun illegali, ta' 

mibegħda jew deliberatament falz jew qarrieqi. F'dan il-kuntest, se nirreferi 

dejjem għal sorsi kredibbli u affidabbli meta naqsam kontenut u informazzjoni 

biex jappoġġjaw l-ideat tiegħi. 

 

● Il-parteċipazzjoni tiegħi fil-Konferenza hija volontarja u mhux se nipprova nuża l-
Konferenza biex insegwi xi interessi kummerċjali jew esklużivament privati. 

 

Il-verżjoni sħiħa tal-Karta tinsab hawn: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=mt.
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Ġestjoni tad-data 

Din it-taqsima għandha l-għan li tiċċara t-trasparenza tal-proċess u l-kwistjonijiet relatati 
mal-ġestjoni tad-data. 

 
Għażla tal-parteċipanti 

L-għażla ta' 800 ċittadin (u 200 ċittadin bħala riżerva) saret minn Mejju 2021 sa Awwissu 

2021, u kopriet il-popolazzjoni kollha (limitata għaċ-ċittadini tal-UE). Iċ-ċittadini 
prinċipalment ġew ikkuntattjati bit-telefon (ġenerazzjoni aleatorja ta' numri tat-telefon — 

fissi u ċellulari) f'serje ta' diversi ċikli sabiex jingħataw spjegazzjoni tal-iskop u jinkiseb il-

kunsens tagħhom. Ladarba qablu, irċevew ittra ta' mandat li spjegat eżattament x'inhu 
mistenni minnhom kif ukoll appoġġ u gwida professjonali matul il-proċess kollu. 

 

Data tar-reklutaġġ u GDPR 

Id-data personali li tinġabar bħala parti mir-reklutaġġ hija l-isem, il-kunjom, l-indirizz, in-

numru tat-telefon u l-indirizz tal-posta elettronika. Id-data personali kollha li tinġabar mill-
kumpanija inkarigata mill-għażla, Kantar, f'isem il-Kummissjoni Ewropea tiġi pproċessata 
f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-

ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar 

il-moviment liberu ta' tali data. Kantar ittrasferiet id-data personali tal-parteċipanti lill-
Kummissjoni Ewropea biss, li ser taġixxi bħala l-"kontrollur tad-data". Id-data personali ser 

tinżamm biss għal perijodu li jkun xieraq għall-użu intenzjonat u legali tagħha, f'dan il-każ 
ser inżommu d-data għal mhux aktar minn tnax-il xahar, sakemm ma jkunx meħtieġ mod 
ieħor mil-liġi. Id-data personali li ma tkunx aktar meħtieġa ser titneħħa b'modi li jiżguraw li 
n-natura kunfidenzjali tagħha ma tiġix kompromessa. 

 
Reġistrazzjoni tas-sessjonijiet 

L-awdjo u l-vidjo tas-sessjoni plenarja tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ser jiġu rreġistrati. Il-
vidjo tas-sessjonijiet fi gruppi mhux ser jiġi rreġistrat, iżda l-awdjo bl-Ingliż ser jiġi rreġistrat 
għal kwistjonijiet organizzattivi. F'kull ħin l-organizzaturi tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-
Ewropa ser jittrattaw din id-data b'attenzjoni u skont ir-regolamenti kollha dwar il-

protezzjoni tad-data. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-helpdesk. 
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Fotografija u ffilmjar 

Bħala prinċipju ġenerali, id-diskussjonijiet tal-plenarja u l-preżentazzjonijiet tal-esperti tal-

Panels ser jixxandru dirett fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u ser jiġu ppubblikati, 
filwaqt li d-diskussjonijiet fi gruppi (sessjonijiet fi gruppi żgħar) tal-Membri tal-Panels mhux 

ser ikunu aċċessibbli għall-pubbliku. 

Matul is-sessjonijiet, jista' jkun li tiġi ffilmjat u jitteħdulek xi ritratti. Bil-parteċipazzjoni 
tagħhom, iċ-ċittadini qed jagħtu l-kunsens tagħhom lill-Unjoni Ewropea u jawtorizzaw id-

dritt tagħha li tiffilmja, li tieħu ritratti, u li tagħmel reġistrazzjoni bl-awdjo tiegħek, u li tuża 
din il-media fid-diskrezzjoni unika tal-organizzaturi tal-Konferenza. Dan ser jiġi mfakkar liċ-

ċittadini fil-bidu ta' kull panel. Inti teħles lill-organizzaturi minn kwalunkwe responsabbiltà 

b'rabta ma' dan ta' hawn fuq. Jekk ma tixtieqx li tiġi ffilmjat jew li jitteħdulek ritratti jew għal 
kwalunkwe informazzjoni oħra dwar il-kunsens għall-filmati, jekk jogħġbok irreferi għall-
helpdesk (info@futureu.events). 

Tista' tiġi kkuntattjat minn membri tal-media għal intervista. Sabiex tiġi intervistat, ikollok 
tipprovdi l-kunsens speċifiku tiegħek minn qabel. Dejjem tista' tirrifjuta. F'każ li tirċievi talba 
bħal din qabel is-sessjonijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-helpdesk jekk ikollok bżonn xi 
gwida. (info@futureu.events). 

 

Kondotta ħażina 

F'każ li tkun qed tesperjenza jew tinnota xi mġiba ħażina ta' kwalunkwe tip matul il-

Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattja lill-
helpdesk. 

 

Helpdesk 

Il-Helpdesk tal-Panels jappoġġak u jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek bil-lingwa tiegħek. 
Huwa jieħu ħsieb il-prenotazzjonijiet tal-ivvjaġġar u appoġġ marbut miegħu, jikkunsidra 
ħtiġijiet speċifiċi (eż. ikel, appoġġ speċjali) u jagħti segwitu f'ħin reali. Ser tirċievi aktar 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet loġistiċi kollha. Biex tikkuntattja lill-helpdesk, jekk 

jogħġbok ċempel fuq: +32 460 249 839 jew ikteb lil info@futureu.events. 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events

	WERREJ
	Merħba mill-Ko-Presidenti
	Introduzzjoni għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa u l-Panels taċ-Ċittadini Ewropej
	Min ser ikun fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej?
	Kalendarju tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej

	X'jinvolvi l-proċess?
	X'inhuma l-korpi governattivi tal-Konferenza dwar il-ġejjieni tal-Ewropa?
	Il-Presidenza Konġunta u l-istituzzjonijiet rispettivi tagħha
	Il-Bord Eżekuttiv

	X'inhuma s-suġġetti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej?
	Panel 1
	Panel 2
	Panel 3
	Panel 4
	X'inhu l-eżitu tal-proċess u kif ser iwieġbu għalih l-istituzzjonijiet tal-UE?

	Kif jistgħu l-membri tal-Panels jużaw il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi?
	L-ispazji
	X'toffri l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi?
	Aċċess għall-ispazji tal-Panels tal-Pjattaforma
	Kif tikkonnettja u tipparteċipa bħala Membru tal-Panel?

	Karta tal-Konferenza
	Ġestjoni tad-data
	Għażla tal-parteċipanti
	Data tar-reklutaġġ u GDPR
	Reġistrazzjoni tas-sessjonijiet
	Fotografija u ffilmjar

	Kondotta ħażina
	Helpdesk

