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Dan ir-rapport huwa maqsum f'erba' partijiet. L-ewwel waħda tippreżenta fil-qosor kif ġie organizzat l-
avveniment. It-tieni waħda tagħti r-rakkomandazzjonijiet għall-politiki nazzjonali tal-UE u tal-Litwanja 
fformulati mill-parteċipanti tal-Panel taċ-Ċittadini. It-tielet tipprovdi analiżi qasira tad-diskussjonijiet tal-
gruppi u l-eżiti ewlenin tal-panel. Ir-raba' tqabbel l-eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini mar-riżultati tal-istħarriġ 
taċ-ċittadini Litwani dwar l-istat u l-futur tal-Ewropa. 

1. Organizzazzjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali 
 
F'Diċembru 2021, il-fergħa Litwana tal-aġenzija ta' riċerka Kantar TNS, f'isem il-Ministeru għall-Affarijiet 
Barranin, imxiet fuq il-gwida tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għall-organizzazzjoni tal-Panels 
taċ-Ċittadini nazzjonali biex żviluppat metodoloġija għall-għażla aleatorja, stratifikata u rappreżentattiva 
taċ-ċittadin Litwani, li abbażi tagħha, Kantar TNS għażlet 25 ċittadin Litwan fl-età ta' bejn it-18 u l-65 
sena, li jirrappreżentaw gruppi soċjoekonomiċi differenti u r-reġjuni ġeografiċi kollha tal-Litwanja1. 
Fl-4 ta' Jannar, iċ-ċittadini magħżula kienu mistiedna għal sessjoni tal-ftuħ virtwali, li matulha ġie 
ppreżentat il-kunċett wara l-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali u ġew diskussi t-temi l-aktar rilevanti għall-
futur tal-Ewropa. Wara l-avveniment, il-parteċipanti rċevew dokument li jiddeskrivi l-kwistjonijiet diskussi 
f'aktar dettall u li jipprovdi sorsi ta' informazzjoni. 
Fil-15 ta' Jannar, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ospita l-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali dwar il-Futur 
tal-Ewropa. L-avveniment ġie organizzat mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, l-Eastern European 
Studies Centre (EESC) u l-aġenzija ta' riċerka Kantar TNS. Il-25 ċittadin magħżul ipparteċipaw 
personalment. 
 
Il-parteċipanti tal-panel iddiskutew żewġ kwistjonijiet ta' politika tal-UE: x'għandhom ikunu r-rwol u s-
setgħat tal-UE fil-politika barranija, u x'għandu jkun ir-rwol ekonomiku tagħha. Matul l-avveniment, 
fil-bidu ta' sessjoni separata ddedikata għal kull waħda minn dawn it-temi, l-esperti tal-politika tal-UE 
Linas Kojala (EESC) u l-Professur Ramūnas Vilpišauskas (Università ta' Vilnius) iffamiljarizzaw fil-qosor 
liċ-ċittadini mal-informazzjoni u l-kwistjonijiet rilevanti għas-suġġett tas-sessjoni. Iċ-ċittadini setgħu 
jistaqsu mistoqsijiet u jaqsmu l-fehmiet tagħhom. Wara l-introduzzjoni mill-espert, il-parteċipanti nqasmu 
fi tliet gruppi iżgħar li kull wieħed minnhom kien jifforma kampjun rappreżentattiv, u kull grupp kellu 
jikkunsidra mistoqsija differenti relatata mat-tema tas-sessjoni. Fis-sessjoni dwar il-politika barranija, ġew 
diskussi l-mistoqsijiet li ġejjin: 

1.1. Hemm bżonn ta' politika barranija u ta' difiża tal-UE li tkun awtonoma? 
1.2.  X'tip ta' relazzjoni għandu jkollha l-UE mal-ġirien tagħha fl-Ewropa tal-Lvant, mal-Afrika ta' 

Fuq u mat-Turkija? 
1.3.  X'tip ta' politika dwar il-migrazzjoni għandu jkollha l-UE? 

Fis-sessjoni dwar ir-rwol ekonomiku tal-UE, ġew indirizzati l-mistoqsijiet li ġejjin: 
2.1.  Hemm bżonn ta' ridistribuzzjoni akbar tal-fondi taħt il-baġit tal-UE, u għal self komuni tal-

UE? 
2.2. L-istandards soċjali għandhom jiġu rregolati fil-livell tal-UE? 
2.3. Kif tista' tissaħħaħ l-ekonomija tal-UE? 

Fi tmiem is-sessjoni, kull grupp kellu jifformula l-konklużjonijiet ewlenin tad-diskussjoni tiegħu, fil-forma 
ta' dikjarazzjonijiet ta' prinċipju jew proposti aktar konkreti dwar kwistjonijiet ta' politika attwali tal-UE. 
Imbagħad, matul id-diskussjoni ġenerali, rappreżentant minn kull grupp ippreżenta dawk il-konklużjonijiet 
lill-parteċipanti l-oħra tal-panel, u l-parteċipanti mill-gruppi l-oħra setgħu jistaqsu mistoqsijiet u joffru 
suġġerimenti biex jikkomplementaw il-proposti. Wara l-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet, iċ-ċittadini 
vvutaw individwalment favur żewġ konklużjonijiet: il-proposta jew id-dikjarazzjoni li kienet l-aktar 
importanti għat-tisħiħ tar-rwol tal-Litwanja fl-UE u għas-suċċess tal-UE nnifisha madwar l-Ewropa; u d-
dikjarazzjoni jew il-proposta li dehret l-aktar importanti għall-benesseri personali tal-parteċipanti bħala 

                                                      
1 Skont data mid-Dipartiment Litwan tal-Istatistika, intgħażlu ċittadini rappreżentanti tal-ibliet ta' Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai u Panevėžys u tal-kontei ta' Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, 
Marijampolė, Tauragė, Telšiai u Utena. 



residenti tal-UE. Il-votazzjoni kienet segwita minn diskussjoni li tiġbor fil-qosor l-ideat ewlenin 
ippreżentati matul il-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali. 
Fil-ġimgħa ta' wara l-avveniment, l-esperti eżaminaw il-kontenut tad-diskussjonijiet u rfinaw l-ideat 
imressqa miċ-ċittadini. Fil-25 ta' Jannar, saret sessjoni virtwali ta' sommarju li matulha ċ-ċittadini ngħataw 
ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mid-diskussjonijiet tagħhom. Iċ-ċittadini kellhom l-opportunità li 
jiddikjaraw jekk jappoġġawx ir-rakkomandazzjonijiet, li jissupplimentaw il-kontenut tagħhom u li 
jikklassifikawhom. Din l-opportunità kienet miftuħa għall-parteċipanti kollha għal ġimgħa wara s-sessjoni 
ta' sommarju, li matulha setgħu jibagħtu l-fehmiet u l-kummenti tagħhom bil-miktub lill-organizzaturi tal-
panel. 
 

2. Eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali  
Din il-parti tar-rapport tippreżenta l-eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali, jiġifieri r-
rakkomandazzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet ifformulati mill-gruppi ta' ħidma dwar ir-rwol tal-UE fil-politika 
barranija u l-ekonomija. 
 
L-ewwel sessjoni: Ir-rwol u s-setgħat tal-UE fil-politika barranija 
 

1. Nistiednu lill-UE tiżviluppa politika aktar effettiva lejn iċ-Ċina. Huwa meħtieġ appoġġ aktar b'saħħtu 
għal-Litwanja, iżda l-Litwanja għandha wkoll tallinja l-pożizzjoni tagħha aħjar mas-sħab tagħha tal-UE. 

Sabiex jiġi żgurat allinjament aktar effettiv tal-interessi fl-UE u politika magħquda dwar iċ-Ċina, kif ukoll 
dwar kwistjonijiet oħra ta' politika barranija, nirrakkomandaw li titqies il-possibbiltà tal-ħolqien ta' 
Ministru tal-UE għall-Affarijiet Barranin. 

2. Nirrakkomandaw li fil-livell tal-UE nerġgħu lura għall-kwistjoni tal-istabbiliment ta' sistema ta' kwoti 

għall-migranti. 

3. Nirrakkomandaw li tiġi stabbilita Kummissjoni fil-livell tal-UE ddedikata li tittratta l-isfidi tal-

migrazzjoni, sabiex jiġi żgurat rispons aktar rapidu għall-kriżi tal-migrazzjoni, jiġi ggarantit id-dritt tal-

Istati Membri li jispjegaw u jiddefendu l-interessi nazzjonali tagħhom, u jitfasslu u jiġu implimentati linji 
gwida komuni għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. 

4. Nirrakkomandaw it-tisħiħ tar-rabtiet ekonomiċi u umanitarji mal-pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq, b'kont meħud 
tas-sitwazzjonijiet politiċi tagħhom, b'mod partikolari bil-ħsieb li titnaqqas l-influwenza taċ-Ċina, tar-
Russja u ta' pajjiżi oħra fuq ir-reġjun. 

5. Nirrakkomandaw it-tisħiħ tar-rabtiet mal-Ewropa tal-Lvant, waqt li jiġu promossi miżuri ekonomiċi li 
jilħqu lill-individwi. 

6. Nappellaw biex is-sanzjonijiet tal-UE kontra entitajiet barranin ikunu aktar stretti, aktar immirati u biex 

jinkludu individwi ewlenin mill-istat sanzjonat (pereżempju mexxejja politiċi). 

7. Nappellaw biex il-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE tkun ibbażata fuq il-prinċipju fundamentali 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri differenti tal-UE, ir-reġjuni u s-soċjetajiet Ewropej.  

8. Nirrakkomandaw li l-UE tirrevedi l-politika tagħha dwar il-migrazzjoni li s'issa kienet miftuħa, li qed 
tikkawża problemi ta' sigurtà, iżżid il-kriminalità u toħloq komunitajiet magħluqa fis-soċjetà. 

9. Nistiednu lil-Litwanja titkellem b'mod aktar attiv dwar kwistjonijiet ta' politika dwar il-migrazzjoni u 

tibda diskussjonijiet dwar l-isfidi tal-migrazzjoni. 

10. Nirrakkomandaw li l-UE ssegwi politika attiva u rigoruża fir-rigward ta' stati li jużaw il-flussi migratorji 

bħala għodda għal attakki ibridi, billi unanimament tapplika sanzjonijiet aktar stretti filwaqt li tiddjaloga 
magħhom bil-ħsieb li tnaqqas it-tensjoni tas-sitwazzjoni. 

It-tieni sessjoni: Ir-rwol ekonomiku tal-UE 

1. Nirrakkomandaw li l-UE tieħu miżuri differenti biex issaħħaħ is-sigurtà tal-provvista ta' oġġetti 
importanti: bi prijorità mogħtija lill-kummerċ intra-UE, il-promozzjoni tal-manifattura ta' prodotti ta' 

teknoloġija avvanzata u aktar diversifikazzjoni tas-sorsi ta' importazzjoni. Nirrakkomandaw ukoll li 

nkomplu nfittxu swieq tal-esportazzjoni ġodda. 

2. Nirrakkomandaw ir-reviżjoni tal-approċċ għall-kuntratti tal-gass naturali, biex naraw li jkollna kemm 

kuntratti fit-tul kif ukoll dawk fuq terminu qasir. Nirrakkomandaw aktar diversifikazzjoni tas-sorsi tal-

provvista tal-enerġija. 

3. Nirrakkomandaw li jiġu vvalutati l-miżuri tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-implimentazzjoni tagħhom, 



filwaqt li jitqiesu l-konsegwenzi soċjoekonomiċi negattivi possibbli. Fil-ħidma lejn l-objettivi tal-Patt 

Ekoloġiku, nirrakkomandaw l-użu tal-enerġija nukleari u mill-gass naturali minbarra s-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli. 

4. Nenfasizzaw li huwa essenzjali li l-Istati Membri kollha jirrispettaw is-supremazija tad-dritt tal-UE. 

Nappellaw lil-Litwanja biex tieħu pożizzjoni ċara u ta' prinċipju f'dan ir-rigward. 

5. Nirrakkomandaw li l-Litwanja tuża aktar l-aħjar prattiki fil-pajjiżi tal-UE, biex tilħaq l-għanijiet tagħha ta' 
standards soċjali ogħla, żvilupp tan-negozju u żvilupp bilanċjat u sostenibbli. 

6. Nirrakkomandaw li ssir enfasi akbar fuq it-tisħiħ taċ-ċibersigurtà, inkluż il-protezzjoni tal-infrastruttura 

tad-data. 

7. Nirrakkomandaw li l-UE u l-Istati Membri tagħha jagħtu prijorità lill-promozzjoni tal-litteriżmu 
ekonomiku fost iċ-ċittadini, l-edukazzjoni u t-tixrid tal-informazzjoni. 

8. Nirrakkomandaw li l-ftehimiet kummerċjali l-ġodda tal-UE jinkludu standards soċjali, tax-xogħol u tas-
saħħa li jkunu ambizzjużi. Nirrakkomandaw l-istabbiliment ta' linji gwida fil-livell tal-UE dwar dak li l-

pjattaformi tal-media soċjali meħtieġa jagħmlu u dak li ma jistgħux jagħmlu meta jimmaniġġaw l-
informazzjoni u d-data personali tal-utenti. 

9. Nirrakkomandaw li tingħata aktar konsiderazzjoni lis-self komuni fil-livell tal-UE, bil-ħsieb li jinħolqu 
kundizzjonijiet ta' self aktar favorevoli. Nirrakkomandaw ukoll l-iżvilupp ta' politiki finanzjarjament 

sostenibbli u responsabbli li jnaqqsu l-ħtieġa tal-Istati Membri li jissellfu. 

10. Nirrakkomandaw li tissaħħaħ is-sorveljanza tal-assorbiment u l-użu tal-fondi tal-UE, l-ewwel għall-
muniċipalitajiet, u li tiġi kkonsolidata l-prattika attwali tal-aġġustament tal-użu tal-fondi. Billi ċ-ċirkostanzi 
oġġettivi tal-benefiċjarji tal-finanzjament tal-UE jistgħu jinbidlu, huwa importanti ħafna li l-ħtieġa għat-
trasparenza tiġi bbilanċjata mal-ħtieġa għall-flessibbiltà. 

11. Nirrakkomandaw li l-Litwanja tkompli tippromwovi b'mod attiv l-iżvilupp tan-negozju u l-investiment 

fir-reġjuni tagħha. 

 

3. Analiżi tad-diskussjonijiet u l-eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini 
Nazzjonali 

Il-parteċipanti fil-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali qiesu l-aktar kwistjonijiet importanti attwalment rilevanti 
għal-Litwanja (dawk li huma diskussi b'mod wiesa' fil-politika nazzjonali u l-media) u s-soluzzjonijiet 
possibbli tagħhom. Il-votazzjoni li saret dwar il-konklużjonijiet l-aktar importanti tal-panel uriet li kważi 
45 % tal-voti totali fiż-żewġ sessjonijiet ingħataw lil proposti dwar żewġ temi: ir-relazzjonijiet maċ-Ċina u 
l-ġestjoni tal-flussi migratorji (ara t-tabella t'hawn taħt). Il-kwistjoni tal-politika dwar l-enerġija ngħatat 
ukoll ħafna attenzjoni: għalkemm kien hemm biss proposta waħda dwar dan is-suġġett, din ingħatat kważi 
10 % tal-voti tal-parteċipanti kollha. Dawn ir-riżultati tal-votazzjoni jissuġġerixxu li l-perċezzjoni taċ-
ċittadini dwar il-futur tal-Ewropa tista' tiġi ddeterminata minn problemi politiċi (nazzjonali) eżistenti u 
minn ġrajjiet kurrenti. 
 
Rakkomandazzjoni Voti 

L-ewwel sessjoni: Ir-rwol u s-setgħat tal-UE fil-politika barranija 

1. Nistiednu lill-UE tiżviluppa politika aktar effettiva lejn iċ-Ċina. L-appoġġ li l-
Litwanja qed tirċievi bħalissa mhux biżżejjed, iżda l-Litwanja m'allinjatx il-
pożizzjoni tagħha biżżejjed mas-sħab tagħha tal-UE. Sabiex jiġi żgurat 
allinjament aktar effettiv tal-interessi fl-UE u politika magħquda dwar iċ-Ċina, kif 
ukoll dwar kwistjonijiet oħra ta' politika barranija, nirrakkomandaw li titqies il-
possibbiltà tal-ħolqien ta' Ministru tal-UE għall-Affarijiet Barranin. 

11 (22.9 %) 
 
8 importanti għall-
Ewropa kollha kemm hi, 

3 personalment 

2. Nirrakkomandaw li fil-livell tal-UE nerġgħu lura għall-kwistjoni tal-istabbiliment 
ta' sistema ta' kwoti għall-migranti.  

9 (18.8 %) 
 
9 importanti għall-
Ewropa kollha kemm hi 

3. Nirrakkomandaw li tiġi stabbilita Kummissjoni fil-livell tal-UE ddedikata li 
tittratta l-isfidi tal-migrazzjoni, sabiex jiġi żgurat rispons aktar rapidu għall-kriżi 
tal-migrazzjoni, jiġi ggarantit id-dritt tal-Istati Membri li jispjegaw u jiddefendu l-
interessi nazzjonali tagħhom, u jiġu żviluppati u implimentati linji gwida komuni 
għall-ġestjoni tal-migranti. 

7 (14.6 %) 
 
3 importanti għall-
Ewropa kollha kemm hi, 
4 personalment 



4. Nirrakkomandaw it-tisħiħ tar-rabtiet ekonomiċi u umanitarji mal-pajjiżi tal-Afrika 
ta' Fuq, b'kont meħud tas-sitwazzjonijiet politiċi tagħhom, b'mod partikolari bil-
ħsieb li titnaqqas l-influwenza taċ-Ċina, tar-Russja u ta' pajjiżi oħra fuq ir-reġjun. 

6 (12.5 %) 
 
6 importanti personalment 

5. Nirrakkomandaw it-tisħiħ tar-rabtiet mal-Ewropa tal-Lvant, waqt li jittieħdu 
miżuri ekonomiċi li jilħqu lill-individwi. 

5 (10.4 %) 
 
5 importanti personalment 

It-tieni sessjoni: Ir-rwol ekonomiku tal-UE 

1. Nirrakkomandaw li l-UE tieħu passi varji biex issaħħaħ is-sigurtà tal-provvista ta' 
oġġetti importanti: bi prijorità mogħtija lill-kummerċ intra-UE, il-promozzjoni 
tal-manifattura ta' prodotti ta' teknoloġija avvanzata fl-UE u aktar 
diversifikazzjoni tas-sorsi ta' importazzjoni. Nirrakkomandaw ukoll it-tfittxija 
għal swieq tal-esportazzjoni ġodda. 

9 (19.6 %) 
 
3 importanti għall-
Ewropa kollha kemm hi, 

6 personalment 

2. Nirrakkomandaw ir-reviżjoni tal-approċċ għall-kuntratti tal-gass naturali, biex 
naraw li jkollna kemm kuntratti fit-tul kif ukoll dawk fuq terminu qasir. 
Nirrakkomandaw aktar diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista tal-enerġija. 

9 (19.6 %) 
 
9 importanti għall-
Ewropa kollha kemm hi 

3. Nirrakkomandaw li jiġu vvalutati l-miżuri tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-
implimentazzjoni tagħhom, filwaqt li jitqiesu l-konsegwenzi soċjoekonomiċi 
negattivi possibbli. Fil-ħidma lejn l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, nirrakkomandaw 
l-użu tal-enerġija nukleari u mill-gass naturali minbarra s-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli. 

6 (13 %) 
 
6 importanti personalment 

4. Nenfasizzaw li huwa importanti li l-Istati Membri kollha jirrispettaw is-
supremazija tad-dritt tal-UE. Nappellaw lil-Litwanja biex tieħu pożizzjoni ċara u 
ta' prinċipju f'dan ir-rigward. 

4 (8.7 %) 
 
2 importanti għall-
Ewropa kollha kemm hi, 

2 personalment 

 
Barra minn hekk, il-kwistjonijiet li ċ-ċittadini jqisu ta' importanza - ir-relazzjonijiet maċ-Ċina, il-
migrazzjoni u l-enerġija - mhumiex ta' natura ad hoc: kif ser jiġu solvuti ser iħalli impatt kbir fuq il-futur 
tal-Ewropa għal żmien twil. Għaldaqstant, il-fatt li l-ġrajjiet kurrenti x'aktarx li jkunu fuq quddiem fl-
imħuħ taċ-ċittadini meta jaħsbu dwar il-futur mhuwiex problematiku. Billi l-futur jinbena b'ħafna passi 
żgħar li jibdew mil-lum, il-fehim tal-aspettattivi bażiċi taċ-ċittadini fuq żmien qasir huwa prerekwiżit biex 
ikunu jistgħu jiġu ġestiti proċessi fit-tul u jissolvew il-problemi b'mod sostenibbli. Dan ir-raġunament 
jirfed l-analiżi ta' hawn taħt tal-eżiti ewlenin tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali. 
 
L-akbar għadd ta' voti (11, jew kważi 12 %) mar għad-dikjarazzjoni li l-UE teħtieġ politika aktar 
effettiva fir-rigward taċ-Ċina. Din il-konklużjoni ġenerali ġabret fiha għadd ta' dikjarazzjonijiet aktar 
speċifiċi. L-ewwel nett, il-parteċipanti enfasizzaw li l-appoġġ tal-UE mogħti s'issa lil-Litwanja quddiem il-
pressjoni ekonomika miċ-Ċina ma kienx biżżejjed. It-tieni, ir-rappreżentanti tal-grupp li ppreżentaw il-
konklużjoni saħqu fuq il-ħtieġa li l-Litwanja għandha wkoll iżżid il-koordinazzjoni tal-politika tagħha 
għaċ-Ċina mas-sħab tal-UE, speċjalment għar-raġuni li l-kummerċ maċ-Ċina baqa' importanti għall-UE 
kollha kemm hi. It-tielet, iċ-ċittadini ressqu l-idea li l-istabbiliment tal-kariga ta' Ministru tal-UE għall-
Affarijiet Barranin tista' tgħin tikkoordina l-pożizzjonijiet u ssawwar il-politiki komuni dwar iċ-Ċina u 
kwistjonijiet oħra b'mod aktar effettiv. Tmien parteċipanti identifikaw din il-konklużjoni bħala 
partikolarment importanti għall-Ewropa kollha kemm hi u tlieta bħala importanti għalihom infushom 
personalment. 
 
Il-kwistjoni tar-relazzjonijiet maċ-Ċina hija marbuta mill-qrib ma' żewġ proposti oħra li rċevew għadd kbir 
ta' voti miċ-ċittadini. Disa' parteċipanti vvutaw favur il-konklużjoni li ħarġet matul it-tieni sessjoni li l-UE 
teħtieġ issaħħaħ is-sigurtà tal-provvista (tliet parteċipanti indikaw li dan kien ta' importanza kbira 
għall-Ewropa kollha kemm hi u sitta oħra li kien personalment importanti għalihom). Anke din il-
konklużjoni kellha diversi aspetti. L-ewwel nett, iċ-ċittadini saħqu fuq il-ħtieġa li tingħata prijorità lis-swieq 
tal-UE, li kienu kkaratterizzati minn fornituri affidabbli u standards ogħla tal-prodott. It-tieni, il-
parteċipanti enfasizzaw il-ħtieġa li jiġu promossi l-kapaċitajiet tal-produzzjoni ta' teknoloġija avvanzata fl-
Ewropa stess. It-tielet, iċ-ċittadini kienu favur aktar diversifikazzjoni tas-sorsi ta' importazzjoni. Fil-
formulazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, dawk li ħadu sehem fid-diskussjoni semmew 
kontinwament liċ-Ċina bħala fattur: theddid għas-sigurtà assoċjat mal-prodotti Ċiniżi, id-dipendenza dwar 
il-provvista ta' materja prima miċ-Ċina għall-manifattura ta' prodotti ta' teknoloġija avvanzata, u l-prattika 
taċ-Ċina li tikkopja jew tisraq teknoloġiji minn kumpaniji tal-Punent li joperaw fis-suq tagħha. Sitt voti 
oħra ("personalment importanti") marru għall-proposta biex tiġi żviluppata l-kooperazzjoni 
ekonomika u umanitarja tal-UE mal-pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq, billi kien importanti li titnaqqas l-
influwenza taċ-Ċina, kif ukoll tar-Russja u ta' stati oħra ostili, f'dawk il-pajjiżi. 
 



Ir-riżultati tal-votazzjoni żvelaw ukoll it-tħassib taċ-ċittadini dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni. Fil-qasam 
tal-politika barranija, tnejn mit-tliet konklużjonijiet li rċevew l-aktar voti kellhom il-migrazzjoni fil-qofol 
tagħhom. Disa' parteċipanti vvutaw favur il-proposta li l-UE għandha tirrieżamina l-possibbiltà tal-
istabbiliment ta' sistema ta' kwoti obbligatorji ta' migranti għall-Istati Membri (kollha enfasizzaw 
l-importanza partikolari ta' din il-proposta għall-Ewropa kollha kemm hi). Il-parteċipanti li fformulaw il-
konklużjoni kienu favur li l-kwoti nazzjonali jiġu bbażati fuq il-popolazzjoni u li l-kofinanzjament tal-UE 
jiġi allokat b'mod li jipprovdi għall-migranti mqassma skont il-kwoti. Seba' parteċipanti oħra vvutaw favur 
proposta għall-istabbiliment ta' kummissjoni funzjonali permanenti fil-livell tal-UE biex tindirizza 
kwistjonijiet marbuta mal-migrazzjoni, li għalija jiġu ddelegati rappreżentanti tal-Istati Membri 
(tlieta qiesu l-proposta ta' importanza partikolari għall-Ewropa kollha kemm hi u erbgħa bħala importanti 
għalihom personalment). Il-parteċipanti enfasizzaw li tali korp jista' jħaffef ir-rispons tal-UE għall-kriżijiet 
tal-migrazzjoni, filwaqt li jiżgura bilanċ xieraq bejn ir-rispett għall-prinċipji komuni tal-UE u d-dritt tal-
Istati Membri li jiddefendu l-interessi u s-sigurtà nazzjonali tagħhom. 
 
Matul id-diskussjonijiet dwar il-politika ta' migrazzjoni, il-parteċipanti ddiskutew żewġ kriżijiet differenti 
fil-ġestjoni tal-flussi ta' migrazzjoni: il-kriżi tal-migrazzjoni fil-Mediterran tal-2016 u l-attakk ibridu 
Belarussu tal-2021 fuq il-Litwanja, il-Latvja u l-Polonja, meta Minsk sfruttat il-flussi tal-migranti mil-Lvant 
Nofsani u l-Afrika. Għadd ta' parteċipanti fil-panel qalu li l-kriżi tal-2016 dehret imbiegħda u irrilevanti, 
kemm għalihom kif ukoll għal-Litwanja kollha kemm hi, u li l-proposta li tressqet għall-ewwel darba f'dak 
iż-żmien biex tiġi stabbilita sistema ta' kwoti tal-migranti ma dehritx xierqa. Skont il-parteċipanti, l-
esperjenza ta' attakk ibridu qiegħdet il-migrazzjoni fl-Ewropa tal-Lvant taħt il-lenti u wasslet għall-
valutazzjoni ġdida tal-kwoti bħala strument għall-politika tal-migrazzjoni li kien xieraq, effikaċi u msejjes 
fuq is-solidarjetà. Diversi parteċipanti enfasizzaw li meta ffaċċjati bil-kriżi tal-2021 sar diffiċli li ssir 
distinzjoni bejn ir-refuġjati, il-migranti u l-persuni li jippreżentaw theddid għas-sigurtà li jidħlu fit-
territorju tal-pajjiż. Il-parteċipanti kollha fid-dibattitu qablu li l-politika attwali "miftuħa" tal-UE dwar il-
migrazzjoni ma qisitx biżżejjed it-theddid mill-migrazzjoni, l-interessi nazzjonali tal-Istati Membri, il-
kapaċità għall-integrazzjoni tal-migranti, eċċ. Iċ-ċittadini kkritikaw ukoll lill-UE għar-rispons kajman jew 
negattiv tagħha għall-ħtiġijiet tal-Litwanja, inkluż ir-rifjut tagħha li tiffinanzja l-bini ta' barrikata fil-
fruntiera esterna. 
 
Bħala konklużjoni, l-aktar żewġ kwistjonijiet prominenti ta' politika għal-Litwanja fl-2021 – ir-
relazzjonijiet maċ-Ċina u l-ġestjoni tal-flussi migratorji – qed iwasslu liċ-ċittadini Litwani biex jitolbu 
involviment akbar tal-UE u politika komuni aktar effettiva. Iċ-ċittadini huma mħassba dwar il-politika taċ-
Ċina u l-influwenza dejjem tikber tagħha fl-Ewropa u fil-viċinat tal-UE. Irid ikun hemm rikonoxximent li 
l-influwenza ekonomika taċ-Ċina ġġiegħel lill-Ewropa tfittex miżuri xierqa u bilanċjati ta' politika. Is-
soluzzjoni ewlenija, skont iċ-ċittadini, hija li jissaħħu l-istrumenti komuni tal-politika barranija tal-UE, il-
politika industrijali u l-kooperazzjoni mal-ġirien. Bl-istess mod, iċ-ċittadini identifikaw lill-azzjoni 
magħquda fil-livell tal-UE, inkluż sistema ġdida possibbli ta' kwoti għall-migranti, bħala l-aktar mod xieraq 
biex jiġi evitat theddid għas-sigurtà minħabba l-migrazzjoni u biex il-flussi tal-migrazzjoni lejn l-Ewropa 
jiġu ġestiti malajr u effettivament. Il-parteċipanti fil-Panel taċ-Ċittadini kienu tal-fehma li politika komuni 
tal-UE aktar b'saħħitha u kkoordinata aktar mill-qrib tkun l-aħjar rispons għall-pressjoni dejjem akbar 
miċ-Ċina u l-attakk ibridu mill-Belarussja. 
 
Il-fehmiet tal-parteċipanti tal-bord dwar dawn il-kriżijiet jistgħu jitqabblu mal-proposti tagħhom dwar 
kwistjonijiet ta' politika dwar l-enerġija u l-klima. Fi tmiem l-2021, ħafna ċittadini Litwani kienu 
direttament ikkonfrontati bl-isfida taż-żieda fl-ispejjeż tat-tisħin, u l-kriżi tal-prezzijiet tal-enerġija malajr 
saret waħda mill-kwistjonijiet attwali l-aktar importanti tal-Litwanja. It-tħassib dwar il-prezzijiet tal-
enerġija kienu riflessi wkoll fil-mod kif il-parteċipanti fil-panel ivvutaw: disa' ċittadini saħansitra vvutaw 
favur il-konklużjoni li din kienet it-tema l-aktar importanti għall-Ewropa kollha kemm hi. Ir-
rakkomandazzjoni ewlenija tal-parteċipanti kienet ir-reviżjoni tal-prattiki attwali tal-Istati Membri li 
jikkonkludu kuntratti tal-provvista tal-enerġija ma' fornituri differenti bil-ħsieb li jiġu konklużi 
kemm kuntratti fit-tul kif ukoll kuntratti fuq terminu qasir. Fi kliem ieħor, iċ-ċittadini appoġġaw 
politika ta' diversifikazzjoni tal-enerġija, iżda ma għamlu l-ebda rakkomandazzjoni għal politika komuni 
tal-UE u ma rrakkomandawx aktar integrazzjoni tal-politika tal-enerġija. 
 
Fir-rigward tal-politika dwar il-klima, iċ-ċittadini rrakkomandaw l-evalwazzjoni tal-miżuri tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew f'termini tal-impatt soċjoekonomiku li mistennija jħallu u l-ambizzjoni tagħhom. Sitt 
parteċipanti vvutaw favur dik il-proposta, kollha kemm huma kklassifikawha bħala personalment 
importanti. Xi parteċipanti inkwetaw li t-"tranżizzjoni ekoloġika" kienet qed titwettaq malajr wisq u 
rraġunaw li l-Litwanja kellha bżonn tivvaluta aktar bir-reqqa jekk tali politiki jistgħux ikunu ta' detriment 
għall-ħtiġijiet tal-pajjiż u taċ-ċittadini tiegħu. Il-ħtieġa li jintużaw l-enerġija nukleari u l-gass naturali 
flimkien ma' sorsi ta' enerġija rinnovabbli tqajmet ukoll minn diversi parteċipanti. B'appoġġ għall-
pożizzjoni tagħhom, semmew id-deċiżjoni tal-Ġermanja li tkompli tuża l-gass naturali u tisfrutta l-



potenzjal tal-ġenerazzjoni l-ġdida tal-hekk imsejħa impjanti tal-enerġija nukleari modulari. Fid-
diskussjonijiet tagħhom dwar il-politika dwar il-klima, il-parteċipanti tal-panel b'hekk taw prijorità lill-
politiki tal-Istati Membri mfassla biex jissodisfaw il-ħtiġijiet nazzjonali, aktar milli politika komuni 
ambizzjuża tal-UE dwar il-governanza klimatika. 
 
Minħabba l-għadd relattivament żgħir ta' parteċipanti fil-panel u r-reazzjonijiet differenti taċ-ċittadini 
(azzjoni aktar magħquda jew aktar flessibbiltà) għal tipi differenti ta' kriżijiet, hawnhekk ma jkunx xieraq li 
jiġu kkunsidrati miżuri ġeneralizzati u applikati b'mod aktar wiesa'. Madankollu, din ix-xejra fl-opinjonijiet 
tista' twassal għal suġġetti interessanti għal aktar riċerka dwar l-attitudnijiet taċ-ċittadini Litwani għal 
kwistjonijiet ta' integrazzjoni fl-UE, li għandhom iqisu l-bidliet u d-differenzi fl-attitudnijiet taċ-ċittadini 
lejn politiki u miżuri istituzzjonali awtonomi tal-UE. 
 

4. Eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini fil-kuntest usa' tal-opinjoni 

pubblika Litwana 

Sabiex l-eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali jingħataw kuntest, din l-aħħar taqsima tar-rapport 
tqabbilhom fil-qosor mar-riżultati ta' żewġ stħarriġiet tal-opinjoni pubblika rilevanti u r-riżultati interim ta' 
attivitajiet preparatorji oħra għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. L-ewwel stħarriġ tal-opinjoni 
eżaminat f'din il-parti tar-rapport huwa l-istħarriġ taċ-ċittadini mwettaq mill-Ewrobarometru f'Ottubru u 
Novembru 2020 dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. It-tieni huwa l-istħarriġ Standard l-aktar 
reċenti tal-Ewrobarometru, imwettaq fis-sajf tal-2021. Peress li partijiet minn dawn l-istħarriġ iffukaw fuq 
kwistjonijiet oħra ta' politika u fuq l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-konferenza nnifisha, it-tqabbil li ġej qed 
isir fir-rigward tal-kwistjonijiet topiċi koperti mill-panel. L-analiżi tal-attivitajiet preparatorji għall-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija bbażata fuq rapport inizjali dwar dawk l-attivitajiet mill-KESE, 
li jistabbilixxi l-fehmiet taċ-ċittadini parteċipanti dwar firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet ta' politika tal-UE. 
 
Ir-riżultati tal-istħarriġ tal-Ewrobarometru jissuġġerixxu li d-diskussjonijiet u x-xejriet tal-votazzjoni tal-
parteċipanti tal-Panel taċ-Ċittadini huma riflessjoni ġusta tal-fehmiet prevalenti fis-soċjetà Litwana. Ir-
rakkomandazzjonijiet tal-parteċipanti tal-panel biex tissaħħaħ il-politika barranija u tal-migrazzjoni 
komuni u xi teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell tal-UE huma konformi mal-istħarriġ usa' tal-opinjoni pubblika: 

- iċ-ċittadini Litwani jappoġġaw aktar politika ta' difiża komuni tal-UE mill-medja tal-UE (90 % u 

78 %, rispettivament); 

- iċ-ċittadini Litwani jappoġġaw aktar politika komuni tal-UE dwar il-migrazzjoni mill-medja tal-

UE (76 % u 71 %; marġni possibbli ta' żball għandu jiġi indikat b'din id-differenza); 

- iċ-ċittadini Litwani jqisu l-migrazzjoni bħala waħda miż-żewġ sfidi ewlenin għall-UE; 

- iċ-ċittadini Litwani huma aktar favorevoli għal soluzzjonijiet fil-livell tal-UE (49 % meta mqabbla 

ma' 42 %). 

Iċ-ċittadini Litwani li ħadu sehem fl-avvenimenti preparatorji għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 
enfasizzaw ukoll l-importanza tal-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża, il-politika komuni tal-UE dwar il-
migrazzjoni u l-politika barranija tal-UE bħala oqsma li fihom il-Litwanja tkun interessata li tara 
involviment akbar mill-UE. 

 
Id-data mill-istħarriġ tal-Ewrobarometru tista' tispjega l-fehmiet tal-parteċipanti tal-bord dwar ir-
relazzjonijiet maċ-Ċina u l-prezzijiet tal-enerġija: il-Litwani kienu aktar imħassba mill-medja tal-UE dwar 
ir-relazzjonijiet li sejrin għall-agħar bejn il-pajjiżi tad-dinja u dwar it-tensjonijiet ġeopolitiċi li jirriżultaw 
(33 % meta mqabbla ma' 18 %). Il-konklużjonijiet tal-parteċipanti tal-panel dwar il-ħtieġa li tiġi żviluppata 
politika komuni aktar ambizzjuża lejn iċ-Ċina huma konformi kemm ma' dawn is-sejbiet kif ukoll mal-
appoġġ imsemmi hawn fuq għat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell tal-UE u għal politika ta' difiża komuni tal-
UE. Min-naħa l-oħra, it-tħassib tal-parteċipanti tal-panel dwar it-tfittxija għal diversi soluzzjonijiet sabiex 
jinżlu l-prezzijiet tal-enerġija jista' jintrabat mal-fatt li l-Litwani huma aktar imħassba mill-medja tal-UE 
dwar iż-żieda fl-inflazzjoni u l-prezzijiet dejjem jogħlew (53 % u 23 %). Minħabba s-sensittività għaż-żieda 
fl-inflazzjoni, il-kontroll tal-għoli tal-prezzijiet jidher aktar importanti mill-iżvilupp ta' politiki komuni tal-
UE jew objettivi oħra ta' politika. 
 
Id-data tal-Ewrobarometru tiżvela wkoll bidla interessanti fl-attitudnijiet taċ-ċittadini Litwani lejn il-
migrazzjoni bħala problema politika. Fl-istħarriġ tal-2020, inqas Litwani mill-medja tal-UE identifikaw il-
migrazzjoni bħala l-aktar sfida importanti għall-futur tal-UE (16 % kontra 27 %); iżda fl-istħarriġ tal-2021, 
il-proporzjon ta' Litwani li ħadu sehem fl-istħarriġ li identifikaw il-migrazzjoni bħala l-problema ewlenija 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532


għall-UE kien żdied għal 32 % (il-medja tal-UE: 25 %). Filwaqt li bidla bħal din fl-opinjoni tista' tkun 
attribwita għal differenzi fil-formulazzjoni tal-mistoqsija, hija wkoll konformi mal-għarfien li l-parteċipanti 
fid-diskussjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini qasmu dwar kif il-fehmiet tagħhom dwar kwistjonijiet ta' 
migrazzjoni żviluppaw. 
 
Barra minn hekk, tqabbil tar-riżultati tal-Panel taċ-Ċittadini u d-data mill-istħarriġ tal-Ewrobarometru juri 
differenza bejn l-attitudni pjuttost kawta tal-parteċipanti tal-panel lejn il-politika tal-UE dwar il-klima u t-
tħassib taċ-ċittadini Litwani dwar it-tibdil fil-klima. Filwaqt li l-parteċipanti tal-bord appellaw għal 
valutazzjoni dwar jekk il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwiex ambizzjuż wisq u jistax ikun ta' ħsara għall-
interessi tal-Litwanja, il-Litwani konsistentement semmew it-tibdil fil-klima bħala waħda mill-aktar sfidi 
importanti għall-UE, skont l-istħarriġ tal-Ewrobarometru. Fl-istħarriġ tal-2020, 47 % tal-Litwani li ħadu 
sehem fl-istħarriġ semmew il-klima bħala l-isfida globali ewlenija għall-futur tal-UE (il-medja tal-UE: 
45 %); fl-istħarriġ tal-2021 iċ-ċifra kienet ta' 28 % tal-Litwani li ħadu sehem fl-istħarriġ (il-medja tal-UE: 
25 %). Għandu jiġi enfasizzat li ċ-ċittadini li pparteċipaw fl-avvenimenti preparatorji l-oħra għall-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa semmew ukoll il-politika dwar il-klima bħala wieħed mill-oqsma 
fejn il-Litwanja għandha tkun l-aktar interessata f'involviment akbar mill-UE. Din id-differenza tista' tiġi 
spjegata mill-motivazzjoni tal-parteċipanti tal-panel għall-vot tagħhom: dawk kollha li vvutaw favur ir-
rakkomandazzjoni li l-miżuri tal-Patt Ekoloġiku Ewropew jiġu rieżaminati indikaw li t-tema kienet 
importanti għalihom personalment. Dan ifisser li l-oppożizzjoni personali tista' ma tkunx inkompatibbli 
mal-fehma li t-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-aktar sfidi politiċi importanti li għandha quddiemha l-UE. 
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