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Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

Rapport 

Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej: "Demokrazija Ewropea/ Valuri u 
drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà" 

Sessjoni 3: 10-12 ta' Diċembru 2021, Firenze, l-Italja 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma organizzati mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill tal-UE u mill-
Kummissjoni Ewropea, fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Dan id-dokument1 ġie ppreparat mill-grupp ta' deliberazzjoni, li huwa magħmul mill-Missjonijiet 
Publiques, mill-Bord tat-Teknoloġija Daniż, Deliberativa, Ifok, u Kantar Public, inkarigati mit-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-Panels. Pannell 2: "Demokrazija Ewropea / Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, 
sigurtà" is-Sessjoni 3 kienet immexxija minn Deliberativa u mmexxija b'mod konġunt mill-Missjonijiet 
Publiques u Ifok. 

Werrej 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

2. Il-kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

3. Ir-riżultat ewlieni tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel  

 

 

⚫ Anness I: Kif tfasslu r-rakkomandazzjonijiet? 

⚫ Anness II: Il-kontribut tal-esperti / il-Verifikaturi tal-fatti biex jiġi appoġġjat il-proċess ta' 

verifika tal-fatti 

⚫ Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li ġew ikkunsidrati mill-panel u li ma ġewx adottati 

⚫ Anness IV: Orjentazzjonijiet raggruppati 

 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

Bejn l-10 u t-12 ta' Diċembru, 162 ċittadin Ewropew magħżula b'mod aleatorju minn etajiet, sfondi 

differenti, u li ġejjin mill-Unjoni Ewropea kollha, iltaqgħu għat-tielet darba biex jiddiskutu s-suġġetti 

tad-"Demokrazija Ewropea / Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà", filwaqt li komplew id-

deliberazzjonijiet li saru matul is-Sessjonijiet 1 u 2. Għal din is-sessjoni finali, il-parteċipanti fil-Panel 2 

ġew ospitati fl-Istitut Universitarju Ewropew, f'Firenze, bil-possibbiltà li jipparteċipaw online. Bl-użu 

tal-orjentazzjonijiet li żviluppaw matul is-Sessjoni 2 bħala l-bażi tal-ħidma tagħhom, iċ-ċittadini fasslu 

u approvaw 39 rakkomandazzjoni finali, li se jiġu ppreżentati u diskussi fil-Plenarja tal-Konferenza. 

Mill-162 parteċipant, 26 minnhom attendew u intervjenew mill-bogħod. 

Id-diskussjonijiet u l-ħidma kollettiva twettqu fi tliet formati: 

⚫ F'sottogruppi. Kull wieħed mill-15-il sottogrupp kien magħmul minn madwar għaxar sa 

tlettax-il ċittadin. F'kull sottogrupp ġew mitkellma erba' sa ħames lingwi, filwaqt li kull ċittadin 

 
1Ċaħda ta' responsabbiltà: dan ir-rapport huwa r-responsabbiltà unika tal-awturi u ma jirriflettix il-fehmiet tal-
istituzzjonijiet tal-UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=mt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=mt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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seta' jitkellem bil-lingwa tiegħu stess jew b'lingwa li jħossu komdu biha. Kull sottogrupp kellu 

faċilitatur professjonali dedikat mill-grupp ta' deliberazzjoni jew minn fornituri esterni oħra 

tas-servizzi. Sabiex jappoġġja l-ħidma tal-faċilitaturi, l-EUI pprovda persuna li tieħu n-noti għal 

kull sottogrupp. 

⚫ Fi plenarja, bil-parteċipanti kollha. Is-sessjonijiet plenarji kienu mmexxija minn żewġ 

moderaturi ewlenin mill-grupp ta' deliberazzjoni, b'interpretazzjoni fl-24 lingwa uffiċjali tal-

UE. 

Bl-appoġġ tal-esperti u tal-persuni li jivverifikaw il-fatti, l-għarfien u l-esperjenzi tagħhom stess, u 

permezz tad-deliberazzjonijiet, iċ-ċittadini bdew billi eżaminaw l-orjentazzjonijiet kollha prodotti mill-

Panel matul is-Sessjoni 22 f'ambjent ta' "forum miftuħ". Minbarra l-għarfien espert ipprovdut, dawn 

kienu appoġġjati wkoll mill-faċilitaturi tas-sottogruppi. Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra 

ħodor għall-fluss 1, għaxra ħomor għall-fluss 2, għaxra blu għall-fluss 3, għaxra sofor għall-fluss 4, 

għaxra vjola għall-fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza massimu ta' għaxar orjentazzjonijiet, għal kull 

fluss. Ħames stikers suwed ġew allokati għal kull ċittadin biex jagħtu prijorità lill-orjentazzjonijiet 

prodotti mis-sottogrupp tiegħu stess. Ladarba tlestiet din il-prijoritizzazzjoni fil-livell tal-Panel, iċ-

ċittadini ġew allokati lill-istess sottogruppi li ħadmu fihom matul is-Sessjoni 2 u rrikonoxxew b'mod 

kollettiv liema mill-orjentazzjonijiet tal-grupp tagħhom kienu ġew prijoritizzati mill-bqija tal-Panel u 

mill-membri tas-sottogrupp tagħhom stess.  

Għall-iżvilupp tar-rakkomandazzjonijiet, kull sottogrupp ingħata firxa indikattiva għan-numru ta' 

rakkomandazzjonijiet ta' waħda sa tlieta, b'massimu ta' ħamsa. Biex jipprijoritizzaw l-orjentazzjonijiet 

fil-livell tas-sottogrupp, iċ-ċittadini użaw sistema ta' klassifikazzjoni li permezz tagħha bdew jaħdmu 

fuq l-orjentazzjoni tas-sottofluss tagħhom bl-ogħla appoġġ mill-Panel. It-tieni, huma ħadmu fuq dik bl-

ogħla appoġġ mis-sottogrupp tagħhom stess, eċċ. 

Il-ħidma tas-sottogrupp imbagħad ġiet iddedikata għall-iżvilupp ta' orjentazzjonijiet 

f'rakkomandazzjonijiet. Biex jagħmlu dan, iċ-ċittadini użaw mudell ta' rakkomandazzjoni:  

 Deskrizzjoni Limitu tas-Sinjali fl-
EN 

Rakkomandazzjonijiet 
Finali 

Aħna nirrakkomandaw li …. 1000 

Ġustifikazzjoni Finali Aħna nirrakkomandaw dan għaliex ….  300 

Elementi/mistoqsijiet li l-grupp kellu jindirizza (mhux obbligu strett iżda rakkomandazzjoni 
b'saħħitha) filwaqt li fformulaw il-ġustifikazzjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet kienu:   
 

1. Għaliex din ir-rakkomandazzjoni hija importanti u rilevanti għas-suġġetti tal-Panel? 
2. Għaliex huwa importanti li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE? 
3. X'inhuma l-effetti/il-kompromessi mhux mixtieqa ta' din ir-rakkomandazzjoni u għaliex, 

madankollu, naħsbu li huwa importanti li din issir? 
 

 
2 Rapport mis-Sessjoni 2 tal-Panel 1 disponibbli fuq: Panel 2 - Sessjoni 2 - Rapport 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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Matul il-ħidma fis-sottogruppi, saru erba' sessjonijiet ta' feedback bejn is-sottogruppi ta' madwar 

30 minuta kull waħda sabiex jgħinu lill-parteċipanti jifhmu l-ħidma li saret fis-sottogruppi l-oħra u biex 

jarrikkixxu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għal kull sessjoni ta' feedback, parteċipant wieħed minn 

kull sottogrupp mar f'kamra differenti. Dan il-parteċipant ippreżenta l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet 

li tħejja mis-sottogrupp tiegħu/tagħha sa dak il-mument u ħa nota tal-kummenti tal-pari 

tiegħu/tagħha. Il-persuna li ħadet in-noti introduċiet il-feedback fuq spreadsheet online biex is-

sottogrupp li fassal l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet ikun jista' jikkonsultahom, minbarra r-rapport 

orali mir-rappreżentant tiegħu. 

Imbagħad, nhar il-Ħadd 12 ta' Diċembru, il-Panel ivvota dwar ir-rakkomandazzjonijiet minn kull 

sottogrupp. Qabel il-votazzjoni, il-parteċipanti kollha rċevew dokument bl-abbozz ta' 

rakkomandazzjonijiet kollha li tfasslu fil-jum ta' qabel sabiex ikunu jistgħu jaqrawhom bil-lingwa 

tagħhom stess (tradotti awtomatikament mill-Ingliż). Il-votazzjoni saret permezz ta' formola online. Il-

proċess tal-votazzjoni kien maqsum f'ħames slots li jikkorrispondu għall-ħames flussi tal-Panel. Ir-

rakkomandazzjonijiet ġew ippreżentati skont il-fluss. Kull slot kienet twila 30 minuta. Dan beda 

b'ċittadin wieħed minn kull sottogrupp li ppreżenta l-ħidma tas-sottogrupp tiegħu. Il-faċilitazzjoni 

ewlenija qrat kull waħda mir-rakkomandazzjonijiet tal-fluss bl-Ingliż biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu 

jisimgħu l-interpretazzjoni simultanjament. Il-parteċipanti kollha vvutaw għal kull rakkomandazzjoni. 

L-interpreti kollha kisbu minn qabel l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet bil-miktub bl-Ingliż sabiex tiġi 

żgurata l-aktar interpretazzjoni kwalitattiva possibbli matul il-votazzjoni. 

Bir-riżultati tal-voti finali, ir-rakkomandazzjonijiet ġew ikklassifikati kif ġej:  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li kienu laħqu l-limitu ta' 70 % jew aktar tal-voti mitfugħa ġew adottati 
mill-Panel.  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li ma qabżux il-limitu ġew ikkunsidrati bħala mhux ivvalidati mill-Panel 
u huma inklużi fl-Anness III ta' dan ir-rapport. 

Ir-reġistrazzjonijiet bil-vidjo tas-sessjonijiet Plenarji tal-Panel jinsabu hawnhekk: 

⚫ Sessjoni plenarja tal-panel fl-10 ta' Diċembru 

⚫ Sessjoni Plenarja tal-Panel fit-12 ta' Diċembru 

 

2. Il-kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

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

Huma organizzati erba' panels taċ-Ċittadini Ewropej biex jippermettu liċ-ċittadini jirriflettu b'mod 

konġunt dwar il-futur li jixtiequ għall-Unjoni Ewropea. 

⚫ 4 Panels ta' madwar 200 ċittadin Ewropew kull wieħed magħżula permezz ta' għażla aleatorja, 

mis-27 Stat Membru; 

⚫ Riflessjoni dwar id-diversità tal-UE: l-oriġini ġeografika (nazzjonalità u urbana/rurali), il-

ġeneru, l-età, l-isfond soċjoekonomiku u l-livell ta' edukazzjoni; 

⚫ Mill-inqas ċittadina mara waħda u ċittadin raġel wieħed għal kull Stat Membru jagħmlu parti 

minn kull Panel; 

⚫ Terz minn kull Panel huwa magħmul minn żgħażagħ (li għandhom bejn 16 u 25 sena). Inħolqot 

rabta speċjali bejn dan il-grupp taż-żgħażagħ u l-Avveniment taż-Żgħażagħ Ewropej. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Kull Panel jiltaqa' tliet darbiet bejn Settembru 2021 u Frar 2022. Sessjoni 1 saret fi Strasburgu, fil-

Parlament Ewropew. Sessjoni 2 saret online, permezz ta' Interactio: għodda online li tippermetti 

laqgħat multilingwi b'interpretazzjoni simultanja f'24 lingwa. Sessjoni 3 se ssir f'erba' Stati Membri 

differenti: Panel 1 f'Dublin fl-Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej u fil-Kastell ta' Dublin, 

Panel 2 f'Firenze fl-Istitut Universitarju Ewropew, Panel 3 f'Natolin fil-Kulleġġ tal-Ewropa, u Panel 4 

f'Maastricht fl-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika, fl-Università tal-Ekonomija ta' 

Maastricht u fiċ-Ċentru tal-Eżebizzjonijiet u l-Konferenzi ta' Maastricht. 

Billi s-sessjoni 1 kienet sessjoni introduttorja bil-għan li tibni l-viżjoni, tistabbilixxi l-aġenda u tagħti 

prijorità lis-suġġetti li ċ-ċittadini jridu jikkonċentraw fuqhom, u s-sessjoni 2 kellha l-għan li teżamina 

dawn is-suġġetti f'aktar dettall u tipproduċi orjentazzjonijiet, is-sessjoni 3 kienet iddedikata biex 

tipproduċi kontribut għall-Plenarja tal-Konferenza billi fformulat sett ta' rakkomandazzjonijiet sabiex 

l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħtuhom segwitu. 

 

3. Ir-riżultat ewlieni tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel (li għandhom 

jitmexxew 'il quddiem fil-Plenarja) 

 
Fluss 1 L-iżgurar tad-drittijiet u tan-nondiskriminazzjoni  
 
Sottofluss 1.1 In-nondiskriminazzjoni / Sottofluss 1.2 L-ugwaljanza bejn il-ġeneri  
 
1. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi kriterji dwar il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fis-suq 
tax-xogħol (kwoti għaż-żgħażagħ, għall-anzjani, għan-nisa, għall-minoranzi). Jekk il-kumpaniji 
jissodisfaw il-kriterji, dawn jiksbu sussidji jew ħelsien mit-taxxa". 
Aħna nirrakkomandaw li tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tal-impjegati dwar: 

• l-istituzzjonijiet supranazzjonali u nazzjonali (eż. trade unions). 

• il-mekkaniżmi li jiżguraw li l-kumpaniji jirrispettaw ir-regoli eżistenti dwar in-
nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. 

• il-programmi ta' kwalifika għall-gruppi soċjali li jsofru minn diskriminazzjoni fis-suq tax-
xogħol (żgħażagħ, anzjani, nisa, minoranzi).  

 
Aħna nirrakkomandaw l-adozzjoni ta' liġi tal-UE f'żewġ stadji. L-ewwel nett, li jiġu pprovduti sussidji 
għar-reklutaġġ ta' impjegati minn ċerti kategoriji suxxettibbli għad-diskriminazzjoni. It-tieni, il-liġi 
għandha tobbliga lill-impjegaturi jimpjegaw tali gruppi għal perjodu minimu." 
 
Dan għaliex l-UE hija responsabbli għaż-żamma ta' bilanċ bejn l-interessi tas-suq ħieles u l-protezzjoni 
ta' kategoriji vulnerabbli li għandhom jiġu salvagwardjati mil-liġi. Gruppi eteroġeni huma mixtieqa 
għall-kumpaniji peress li joffru kwalifiki differenti. Is-sussidji huma inċentiv addizzjonali li għandu jiġi 
pprovdut lill-kumpaniji. 
 
2. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq programm ta' inċentivi li jiffaċilita l-ħolqien ta' 
kindergartens bi prezzijiet raġonevoli u bandli f'kumpaniji kbar u żgħar. Il-faċilitajiet kondiviżi huma 
wkoll għażla vijabbli għal ditti iżgħar biex jiksbu s-sussidju.  
Aħna nirrakkomandaw li l-UE ġġiegħel lill-kumpaniji joħolqu kindergartens b'mod proporzjonali 
għan-numru ta' impjegati."  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba l-fatt li meta l-ħajja tal-familja tingħaqad mal-ħajja professjonali 
dan itejjeb il-prestazzjonijiet tax-xogħol, inaqqas il-qgħad, u jġib lill-ġenituri, speċjalment lin-nisa, 
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f'sitwazzjoni li tippermettilhom ikomplu bil-karriera tagħhom. Filwaqt li tisħaq fuq id-dimensjoni 
soċjali, is-soluzzjoni proposta tiggarantixxi s-sikurezza tat-tfal u tnaqqas l-inkwiet tal-ġenituri. 
 
Sottofluss 1.3 Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tan-natura u tal-annimali  
 
3. "Aħna nirrakkomandaw li jiġu ssalvagwardjati l-benesseri tal-annimali u s-sostenibbiltà fil-biedja 
billi tiġi emendata d-Direttiva 98/58 KE dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' 
biedja. Iridu jiġu ddefiniti kriterji minimi aktar dettaljati. Dawn għandhom ikunu speċifiċi, jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien. Il-kriterji minimi għandhom jiġu stabbiliti b'mod li jwassal għal 
standards ogħla tal-benesseri tal-annimali u fl-istess ħin jippermetti tranżizzjoni lejn sostenibbiltà 
klimatika u ambjentali u agrikoltura ekoloġika". 
 
Aħna, bħala ċittadini, nemmnu li huwa importanti li jkun hemm standards minimi aktar b'saħħithom 
li għandhom jiġu armonizzati fl-UE fir-rigward tat-trobbija tal-annimali. Aħna konxji li t-tranżizzjoni 
tista' toħloq problemi f'xi setturi agrikoli li jibbenefikaw mis-sussidji, u għal dawk li huma fi tranżizzjoni 
għal biedja ekoloġika u sostenibbli. Madankollu, aħna nqisu li huwa importanti ħafna li niżguraw li din 
it-tranżizzjoni sseħħ. 
 
4. "Aħna nirrakkomandaw li fl-Ewropa u madwar id-dinja tiġi promossa agrikoltura li tirrispetta 
aktar l-ambjent u l-klima billi jiġu ntaxxati l-emissjonijiet negattivi, il-pestiċidi u l-użu estrem kollu 
tal-ilma, eċċ... , abbażi tal-piż ambjentali tagħhom. Id-dazji doganali fuq il-prodotti agrikoli kollha li 
jiġu importati fl-UE jridu jeliminaw il-vantaġġi kompetittivi ta' pajjiżi terzi mingħajr l-istess 
standards bħall-UE. Biex tiġi promossa agrikoltura li ma tagħmilx ħsara lill-annimali, aħna 
nirrakkomandaw li għandhom jiġu ntaxxati l-emissjonijiet ikkawżati mit-trasport fit-tul tal-
annimali". 
 
Bl-istabbiliment ta' sistema bħal din aħna nemmnu li huwa possibbli li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni 
lejn agrikoltura li tirrispetta l-klima u l-ambjent. 
 
5. "Fil-kuntest reali ta' bosta aħbarijiet foloz, nirrakkomandaw li tiġi promossa kopertura tal-media 
aktar indipendenti, oġġettiva u bbilanċjata permezz ta': 1. L-iżvilupp fil-livell tal-UE ta' Direttiva ta' 
standards minimi għall-indipendenza tal-media. 2. Il-promozzjoni fil-livell tal-UE tal-iżvilupp tal-
kompetenzi tal-media għal kull ċittadin". 
 
L-UE jeħtiġilha tipproduċi Direttiva biex tiżgura l-indipendenza tal-media u l-libertà tal-kelma. 
 
6. "Aħna nirrakkomandaw li ma jibqax jingħata sussidju lill-produzzjoni tal-massa agrikola jekk ma 
twassalx għal tranżizzjoni lejn agrikoltura klimatika, ambjentalment sostenibbli u ekoloġika. Minflok 
nirrakkomandaw li s-sussidji jiġu diretti mill-ġdid biex tiġi appoġġjata tranżizzjoni sostenibbli". 
 
Minflok ma jingħata sussidju lis-settur agrikolu tal-biedja tal-massa, is-sussidji għandhom jiġu diretti 
mill-ġdid lejn azjendi agrikoli li jinsabu fi tranżizzjoni biex jikkonformaw mal-istandards minimi l-ġodda 
għat-trattament xieraq tal-annimali. 
 
Sottofluss 1.4 Id-dritt għall-privatezza  
 
7. "Aħna nirrakkomandaw li l-entitajiet li jipproċessaw id-data personali għandhom ikunu lliċenzjati 
fil-livell tal-UE. Dawn l-entitajiet għandhom ikunu soġġetti wkoll għal awditu annwali indipendenti 
u estern tal-protezzjoni tad-data. Dawn l-entitajiet għandhom jiġu kkastigati għal ksur tal-
protezzjoni tad-data b'mod proporzjonali għall-fatturat annwali tagħhom b'mod aktar strett milli 
skont ir-regolament attwali.  Il-liċenzja għandha titneħħa wara żewġ inċidenti ta' ksur konsekuttivi 
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u immedjatament wara ksur serju". 
  
Aħna nirrakkomandaw dan kollu minħabba li r-regolamenti attwali (GDPR) mhumiex biżżejjed u l-
entitajiet jeħtieġ li jiġu mmonitorjati u ssanzjonati aħjar biex jiġi żgurat li ma jiksrux il-protezzjoni tad-
data u d-dritt għall-privatezza. 
 
8. "Aħna nirrakkomandaw it-tisħiħ tal-kompetenza tal-UE fi: 1) l-edukazzjoni dwar il-protezzjoni 
tad-data, 2) is-sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data u 3) il-protezzjoni tad-data personali 
tal-minorenni. Aħna nirrakkomandaw li jiġu pprovduti regoli aktar ċari u aktar stretti dwar l-
ipproċessar tad-data tal-minorenni fil-GDPR, inklużi regoli dwar il-kunsens, il-verifika tal-età u l-
kontroll mill-kustodji legali. Aħna nirrakkomandaw ukoll li fil-GDPR tiġi introdotta kategorija 
speċjali għal data sensittiva tal-minorenni (eż. rekord kriminali, informazzjoni dwar is-saħħa, 
nudità) sabiex il-minorenni jkunu protetti minn kwalunkwe forma ta' abbuż u diskriminazzjoni".  
 
Din ir-rakkomandazzjoni hija meħtieġa minħabba li l-minorenni huma partikolarment vulnerabbli 
għall-protezzjoni tad-data u għall-ksur tal-privatezza u bħalissa ma hemm l-ebda sensibilizzazzjoni 
suffiċjenti dwar il-protezzjoni tad-data fost il-popolazzjoni ġenerali, speċjalment il-minorenni, l-
għalliema u l-kustodji legali. Ilkoll jeħtieġ li jitgħallmu kif jużaw servizzi relatati mad-data online u 
offline u kif jipproteġu d-drittijiet tal-privatezza tat-tfal. Barra minn hekk, il-kustodji legali spiss jistgħu 
jagħtu l-kunsens tagħhom għall-ipproċessar tad-data tat-tfal mingħajr ma jkunu konxji jew infurmati 
bis-sħiħ u t-tfal jistgħu jiffalsifikaw il-kunsens tal-ġenituri. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, din ir-
rakkomandazzjoni hija meħtieġa minħabba li ma teżistix kampanja xierqa ta' sensibilizzazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data madwar l-UE mmirata speċifikament lejn il-minorenni, il-kustodji legali u l-
għalliema, minkejja l-importanza kruċjali tagħha.  
 
9. "Aħna nirrakkomandaw l-introduzzjoni ta' politiki standardizzati dwar il-privatezza u formoli ta' 
kunsens li jinftiehmu faċilment, konċiżi u faċli għall-utent li jindikaw b'mod ċar liema pproċessar 
tad-data huwa strettament meħtieġ u x'inhu fakultattiv. Aħna nirrakkomandaw li t-tneħħija tal-
kunsens għandha tkun faċli, veloċi u permanenti. Aħna nirrakkomandaw li l-entitajiet ma jitħallewx 
jillimitaw is-servizzi tagħhom għal dak li huwa aktar milli bżonnjuż jekk ma jkun hemm l-ebda 
kunsens għal ipproċessar tad-data fakultattiv".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li r-regoli attwali tal-UE mhumiex preċiżi biżżejjed, l-irtirar mill-
kunsens huwa twil, temporanju u kumpless, u minħabba li l-entitajiet ma għandhomx interess li joffru 
s-servizzi tagħhom liċ-ċittadini li jiksbu lura d-drittijiet tagħhom għall-protezzjoni tad-data. 
 

Fluss 2: Il-protezzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt  

 
Sottofluss 2.1 Il-protezzjoni tal-istat tad-dritt  
 
10. "Aħna nirrakkomandaw li r-regolament dwar il-kundizzjonalità (2020/2092, adottat fis-
16 ta' Diċembru 2020) jiġi emendat sabiex japplika għall-ksur kollu tal-istat tad-dritt minflok għal 
ksur li jaffettwa l-baġit tal-UE biss". 
  
Ir-regolament dwar il-kundizzjonalità jippermetti s-sospensjoni tal-fondi tal-UE lill-Istati Membri li 
jiksru l-istat tad-dritt. Madankollu, skont il-formulazzjoni attwali dan japplika biss għal ksur li 
jaffettwa, jew li jista' jaffettwa, il-baġit tal-UE. Barra minn hekk, il-formulazzjoni attwali tar-
regolament dwar il-kundizzjonalità nnifsu hija awtoprotettiva għall-baġit tal-UE u tal-istituzzjonijiet 
tal-UE aktar milli għaċ-ċittadini tal-Istati Membri kkonċernati. Għalhekk, aħna nirrakkomandaw li 
jinbidel it-test attwali tar-regolament sabiex ikopri l-ksur kollu tal-istat tad-dritt.  
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11. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE torganizza konferenzi annwali dwar l-istat tad-dritt wara l-
pubblikazzjoni tar-Rapport annwali dwar l-Istat tad-Dritt (il-mekkaniżmu tal-Kummissjoni għall-
monitoraġġ tal-konformità mal-istat tad-dritt mill-Istati Membri). L-Istati Membri għandhom ikunu 
obbligati jibagħtu delegazzjonijiet nazzjonali soċjalment differenti għall-konferenza li jinkludu 
kemm ċittadini kif ukoll impjegati taċ-ċivil".  
 
Din il-konferenza trawwem djalogu fost iċ-ċittadini tal-UE dwar kwistjonijiet tal-istat tad-dritt kif ukoll 
djalogu bejn iċ-ċittadini u l-esperti li jabbozzaw ir-Rapporti annwali dwar l-Istat tad-Dritt. Aħna 
nemmnu li f'atmosfera ta' apprezzament reċiproku u ta' kondiviżjoni, il-parteċipanti jistgħu jieħdu l-
aħjar prattiki u ideat lura lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. Barra minn hekk, il-konferenza tintroduċi 
sensibilizzazzjoni u fehim dwar il-prinċipju tal-istat tad-dritt u dwar is-sejbiet u l-proċess tar-Rapport 
annwali dwar l-Istat tad-Dritt. Din tkun tkopri wkoll l-attenzjoni tal-media, kif ukoll tippermetti liċ-
ċittadini jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jqabbluhom mas-sejbiet fir-Rapport.  
 
Sottofluss 2.2 Il-protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija / Sottofluss 2.4 Il-media u d-diżinformazzjoni  
 
12. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tinforza r-regoli tal-kompetizzjoni tagħha fis-settur tal-media 
b'mod aktar strett biex tiżgura li l-pluraliżmu tal-media jkun protett fl-Istati Membri kollha. L-UE 
għandha tipprevjeni monopolji kbar tal-media u proċessi ta' ħatra politika għall-bordijiet tal-
istrumenti tal-media. Aħna nirrakkomandaw ukoll li l-att dwar il-Libertà tal-Media tal-UE li ġej 
jinvolvi regoli dwar il-prevenzjoni milli l-politiċi jkollhom strumenti tal-media jew li jkollhom 
influwenza qawwija fuq il-kontenut tagħhom".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE jrawwem xenarju tal-
media pluralistika li fih iċ-ċittadini jkollhom għażla. Peress li l-Kummissjoni bħalissa qed tiżviluppa liġi 
(l-Att dwar il-Libertà tal-Media) għall-integrità tas-suq tal-media tal-UE, din il-liġi għandha tirrifletti 
wkoll li l-istrumenti tal-media ma għandhomx ikunu proprjetà ta' politiċi jew influwenzati minnhom. 
 
Sottofluss 2.3 Is-sigurtà 
 
13. "Aħna nirrakkomandaw li l-istituzzjonijiet tal-UE jkollhom rwol aktar b'saħħtu bl-għodod kollha 
għad-dispożizzjoni tagħhom, inklużi ċ-ċentri nazzjonali għaċ-ċibersigurtà u l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA), biex jipproteġu lill-individwi, lill-organizzazzjonijiet u lill-
istituzzjonijiet minn theddid ġdid li ġej minn ksur taċ-ċibersigurtà u l-użu tal-Intelliġenza artifiċjali 
għal finijiet kriminali. Aħna nirrakkomandaw ukoll li d-direttivi li ġejjin mill-Ewropa u mill-aġenziji 
tagħha jiġu implimentati u mxerrda b'mod korrett fl-Istati Membri kollha".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex iċ-ċittadini jħossuhom vulnerabbli u mhumiex konxji ta' dak li jsir 
mill-Unjoni Ewropea biex tiġġieled dan it-theddid. Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li dan it-
theddid huwa tħassib serju għas-sigurtà nazzjonali u dik Ewropea. Aħna nirrakkomandaw dan għaliex 
l-Ewropa għandha tkun innovatur reali f'dan il-qasam. 
 
14. "Aħna nirrakkomandaw li, fir-relazzjoni tagħha mal-pajjiżi esterni, l-Unjoni Ewropea l-ewwel 
għandha ssaħħaħ il-valuri demokratiċi komuni fil-fruntieri tagħha. Aħna nirrakkomandaw li huwa 
biss wara li jinkiseb dan li l-Unjoni Ewropea tista' tkun ambaxxatur tal-mudell demokratiku tagħna 
fil-pajjiżi li huma lesti u għandhom ir-rieda li jimplimentawh, permezz tad-diplomazija u d-djalogu". 
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li għandna nħarsu 'l ġewwa qabel ma nħarsu 'l barra. Minħabba 
li l-Ewropa tista' u għandha tappoġġja lill-Istati Membri biex isaħħu d-demokraziji tagħhom. Minħabba 
li huwa wkoll billi wieħed imexxi bl-eżempju u billi jiġu appoġġjati l-isforzi tal-pajjiżi estern fir-rigward 
tad-demokrazija li nistgħu nipproteġu lilna nfusna. 
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Fluss 3: Ir-riforma tal-UE  
 
Sottofluss 3.1 Ir-riforma istituzzjonali  
 
15. "Aħna nirrakkomandaw li jinbidlu l-ismijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE biex jiġu ċċarati l-
funzjonijiet tagħhom. Pereżempju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jista' jissejjaħ is-Senat tal-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tista' tissejjaħ il-Kummissjoni Eżekuttiva tal-Unjoni Ewropea".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li bħalissa huwa diffiċli għaċ-ċittadini li jifhmu r-rwoli u l-
funzjonijiet ta' kull istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-ismijiet li għandhom ma jirriflettux il-funzjonijiet 
tagħhom. Iċ-ċittadini ma jistgħux ikunu mistennija li jiddistingwu l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill 
Ewropew u l-Kunsill tal-Ewropa. Huwa importanti li jiġi evitat trikkib.  
 
16. "Aħna nirrakkomandaw l-adozzjoni ta' liġi elettorali għall-Parlament Ewropew li tarmonizza l-
kundizzjonijiet elettorali (l-età tal-vot, id-data tal-elezzjoni, ir-rekwiżiti għad-distretti elettorali, il-
kandidati, il-partiti politiċi u l-finanzjament tagħhom). Iċ-ċittadini Ewropej għandu jkollhom id-dritt 
li jivvutaw għal partiti differenti fil-livell tal-Unjoni Ewropea li kull wieħed minnhom jikkonsisti minn 
kandidati minn bosta Stati Membri. Matul perjodu ta' tranżizzjoni suffiċjenti, iċ-ċittadini xorta 
jistgħu jivvutaw kemm għall-partiti nazzjonali kif ukoll għal dawk tranżnazzjonali".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tibni sens ta' unità, li jista' jinkiseb 
permezz ta' elezzjoni verament unifikata tal-Parlament Ewropew. Din l-elezzjoni komuni se żżomm lill-
Membri tal-Parlament Ewropew responsabbli u se tiffoka l-kampanja elettorali fuq suġġetti Ewropej 
kondiviżi.  
 
Sottofluss 3.2 It-teħid ta' deċiżjonijiet  
 
17. "Aħna nirrakkomandaw li tinħoloq pjattaforma online fejn iċ-ċittadini jistgħu jsibu u jitolbu 
informazzjoni vverifikata mill-fatti. Il-pjattaforma għandha tkun assoċjata b'mod ċar mal-
istituzzjonijiet tal-UE, għandha tkun strutturata skont is-suġġetti u għandha tkun aċċessibbli 
faċilment (eż., inkluża hotline telefonika). Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jistaqsu mistoqsijiet 
kritiċi lill-esperti (eż., akkademiċi u ġurnalisti) u jiksbu tweġibiet fattwali bis-sorsi". 
 
L-aċċess b'xejn għal informazzjoni fattwali huwa tal-ogħla valur għas-soċjetà tagħna, sabiex iċ-ċittadini 
jkunu infurmati tajjeb u protetti minn aħbarijiet foloz u diżinformazzjoni. Neħtieġu sors kredibbli u 
indipendenti ta' informazzjoni li mhuwiex influwenzat minn interessi politiċi, ekonomiċi u nazzjonali. 
Barra minn hekk, il-pjattaforma tista' tistabbilixxi pont (jiġifieri, relazzjoni diretta) bejn iċ-ċittadini u l-
UE. 
 
18. "Aħna nirrakkomandaw li għandu jkun hemm referendum madwar l-UE f'każijiet eċċezzjonali 
dwar kwistjonijiet estremament importanti għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Ir-referendum għandu 
jiġi skattat mill-Parlament Ewropew u għandu jkun legalment vinkolanti".  
 
Għandu jkun hemm influwenza aktar diretta taċ-ċittadini tal-UE fuq deċiżjonijiet importanti dwar 
kwistjonijiet madwar l-UE. Madankollu, ir-referenzi għandhom isiru biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali 
minħabba li l-ispejjeż huma għoljin wisq biex jiġġarrbu fuq bażi regolari. Aħna konxji li din ir-
rakkomandazzjoni tista' tirrikjedi bidla fit-trattat u l-adattament tal-kostituzzjonijiet nazzjonali. 
 
19. "Aħna nirrakkomandaw il-ħolqien ta' pjattaforma diġitali multifunzjonali fejn iċ-ċittadini jistgħu 
jivvutaw f'elezzjonijiet u stħarriġiet online. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jagħtu r-
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raġunament tagħhom għall-vot tagħhom dwar kwistjonijiet importanti u proposti leġiżlattivi li ġejjin 
mill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-pjattaforma għandha tkun sigura, aċċessibbli b'mod wiesa' u viżibbli 
ħafna għal kull ċittadin". 
 
L-objettiv ta' din il-pjattaforma huwa li żżid il-parteċipazzjoni fil-politika Ewropea u li jiġi ffaċilitat l-
aċċess taċ-ċittadini għall-proċessi ta' konsultazzjoni u ta' votazzjoni. L-għodod u l-proċessi eżistenti 
mhumiex viżibbli biżżejjed, u din hija r-raġuni għaliex għandna bżonn għodda integrata ġdida għal 
dawn il-funzjonijiet differenti. Aktar parteċipazzjoni twassal għal deċiżjonijiet aħjar, aktar fiduċja fost 
iċ-ċittadini Ewropej, u għal funzjonament aħjar tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. 
 
20. "Aħna nirrakkomandaw li s-sistemi ta' votazzjoni fl-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiġu 
vvalutati mill-ġdid b'enfasi fuq il-kwistjoni tal-vot b'unanimità. Il-"piż" tal-votazzjoni għandu jiġi 
kkalkolat b'mod ġust, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-pajjiżi ż-żgħar".  
 
Il-vot b'unanimità jippreżenta sfida sinifikanti għat-teħid ta' deċiżjonijiet fl-UE. L-għadd kbir ta' Stati 
Membri jagħmilha diffiċli ħafna li jintlaħaq ftehim. Jekk ikun meħtieġ, it-trattati Ewropej għandhom 
jinbidlu biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-unanimità. 
 
Sottofluss 3.3 Integrazzjoni aktar mill-qrib  
 
21. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tagħmel investimenti pubbliċi li jwasslu għall-ħolqien ta' impjiegi 
xierqa u għat-titjib u l-armonizzazzjoni tal-kwalità tal-ħajja madwar l-UE, bejn l-Istati Membri, u fi 
ħdan l-Istati Membri (jiġifieri fil-livell reġjonali). Hemm bżonn li jiġu żgurati s-superviżjoni, it-
trasparenza u l-komunikazzjoni effettiva fil-konfront taċ-ċittadini fl-implimentazzjoni tal-
investimenti pubbliċi u li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu l-proċess kollu tal-investiment. L-
investimenti fil-kwalità tal-ħajja jinkludu l-edukazzjoni, is-saħħa, l-akkomodazzjoni, l-infrastrutturi 
fiżiċi, il-kura għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' kull Stat 
Membru. Investimenti addizzjonali għandhom jistinkaw biex isibu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol 
xieraq u l-ħajja personali sabiex jippermettu stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li l-armonizzazzjoni tal-livell ta' ħajja madwar l-UE se ttejjeb il-
progress ekonomiku madwar l-UE, li se jwassal għal UE unifikata. Dan huwa indikatur fundamentali 
lejn l-integrazzjoni ulterjuri tal-UE. Għalkemm xi wħud minn dawn il-mekkaniżmi diġà huma stabbiliti, 
aħna nħossu li għad hemm lok għal aktar titjib. 
 
22. "Aħna nirrakkomandaw li tiġi stabbilita bażi komuni, skont sett ta' indikaturi ekonomiċi u 
indikaturi dwar il-kwalità tal-ħajja, għall-Istati Membri kollha, bl-istess opportunitajiet u b'kull 
wieħed li jkun fl-istess livell biex jilħaq struttura ekonomika komuni. Huwa importanti li l-
istabbiliment ta' bażi komuni jsegwi skeda ta' żmien ċara u realistika stabbilita mill-istituzzjonijiet 
fuq ir-rakkomandazzjoni tal-esperti. L-esperti għandhom jiġu kkonsultati wkoll dwar kif għandha 
tkun struttura ekonomika komuni bħal din. Huwa importanti wkoll li l-indikaturi li jiddefinixxu l-
bażi komuni jiġu ddefiniti aktar bl-għajnuna tal-esperti". 
 
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex jekk ikollna UE ġusta, se jkollna Ewropa aktar magħquda. Biex 
inkunu ġusti, jeħtieġ li noffru opportunitajiet indaqs u bażi komuni għall-UE kollha. Struttura 
ekonomika komuni tista' tintlaħaq biss ladarba tiġi stabbilita bażi komuni. 
 
23. "Aħna nirrakkomandaw li jiġu ntaxxati l-korporazzjonijiet il-kbar u l-introjtu minn 
korporazzjonijiet kbar biex jikkontribwixxi għall-investimenti pubbliċi, u biex it-tassazzjoni tintuża 
biex isir investiment fl-edukazzjoni u fl-iżvilupp ta' kull pajjiż (ir-riċerka u l-iżvilupp, il-boroż ta' 
studju - Erasmus, eċċ.). Huwa importanti wkoll li ssir enfasi fuq l-eliminazzjoni tal-eżistenza ta' rifuġji 
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fiskali fl-UE".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li se jgħin biex jiġu evitati l-evażjoni tat-taxxa u l-ħolqien ta' 
rifuġji fiskali u biex jgħin fil-konformità tal-leġiżlazzjoni. 
 
 

Fluss 4: Il-bini ta' identità Ewropea  
 
Sottofluss 4.1 L-edukazzjoni dwar id-demokrazija  
 
24. "Aħna nirrakkomandaw li l-edukazzjoni dwar id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea għandu jkollha 
l-għan li ttejjeb u tikseb standard minimu ta' għarfien fl-Istati Membri kollha. Din l-edukazzjoni 
għandha tinkludi, iżda ma għandhiex tkun limitata għal, proċessi demokratiċi u informazzjoni 
ġenerali dwar l-UE li għandha tiġi mgħallma fl-Istati Membri kollha tal-UE. Din l-edukazzjoni 
għandha tissaħħaħ aktar permezz ta' sett ta' kunċetti differenti li jgħallmu l-proċess demokratiku, li 
għandhom ikunu interessanti u adatti għall-età".  
 
Din ir-rakkomandazzjoni u r-raġunijiet li jiġġustifikawha huma importanti minħabba li, jekk tiġi 
implimentata, se twassal għal ħajja aktar armonjuża u demokratika fl-Unjoni Ewropea. Il-
ġustifikazzjonijiet huma dawn li ġejjin: iż-żgħażagħ ikunu infurmati dwar il-proċessi demokratiċi; din l-
edukazzjoni tista' tillimita l-populiżmu u d-diżinformazzjoni fid-dibattitu pubbliku; iwasslu għal inqas 
diskriminazzjoni; u fl-aħħar mill-aħħar jedukaw u jinvolvu liċ-ċittadini fid-demokrazija lil hinn minn 
dmirhom li jivvutaw biss. 
 
25. "Aħna nirrakkomandaw li t-teknoloġiji tat-traduzzjoni eżistenti u emerġenti bħall-intelliġenza 
artifiċjali jiġu żviluppati aktar, jittejbu u jsiru aktar aċċessibbli sabiex jitnaqqsu l-ostakli lingwistiċi u 
jissaħħu l-identità u d-demokrazija komuni fl-Unjoni Ewropea".  
 
Din ir-rakkomandazzjoni u r-raġunijiet li jiġġustifikawha huma importanti minħabba li, jekk tiġi 
implimentata, se tgħin biex tinbena identità Ewropea komuni billi tittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-
ċittadini tal-Istati Membri kollha. 
 
26. "Aħna nirrakkomandaw li l-informazzjoni verifikabbli ssir aċċessibbli faċilment, f'termini li 
jinftiehmu, għaċ-ċittadini permezz ta' applikazzjoni ta' apparat mobbli sabiex jittejbu t-trasparenza, 
id-deliberazzjoni pubblika u d-demokrazija. Din l-applikazzjoni tista' xxerred l-informazzjoni dwar, 
pereżempju, il-leġiżlazzjoni, id-diskussjonijiet fi ħdan l-UE, il-bidliet fit-trattat eċċ".  
 
Din ir-rakkomandazzjoni u r-raġunijiet li jiġġustifikawha huma importanti minħabba li, jekk tiġi 
implimentata, se tiffaċilita l-komunikazzjoni f'termini ta' deliberazzjoni aktar infurmata bejn iċ-
ċittadini tal-Istati Membri rispettivi, permezz ta' applikazzjoni li jista' jkollha bosta funzjonijiet 
differenti. Din l-applikazzjoni għandha tiġi ddisinjata biex tkun rilevanti għal kulħadd, kif ukoll biex 
tistimula aktar kurżità u tagħmel l-informazzjoni teknika aktar aċċessibbli u interessanti. L-
applikazzjoni għandha tinftiehem bħala sors supplimentari, li jxerred informazzjoni vverifikata 
uffiċjalment direttament mill-UE biex ittejjeb il-fiduċja, it-trasparenza fid-dibattitu pubbliku u tgħin fil-
bini ta' identità Ewropea komuni.  
 
Sottofluss 4.2 Il-valuri u l-identità Ewropej  
 
27. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq fond speċjali għall-interazzjonijiet online u offline (jiġifieri 
programmi ta' skambji, panels, laqgħat) kemm ta' żmien qasir kif ukoll ta' żmien itwal bejn iċ-
ċittadini tal-UE, sabiex tissaħħaħ l-identità Ewropea. Il-parteċipanti għandhom ikunu rappreżentant 
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tas-soċjetà minn ġewwa l-UE li tkun tinkludi gruppi mmirati bbażati fuq diversi kriterji, jiġifieri 
kriterji demografiċi, soċjoekonomiċi u okkupazzjonali. L-għanijiet ta' dan il-fond jeħtieġ li jiġu 
speċifikati b'mod ċar sabiex tiġi stimulata l-identità Ewropea u l-fond jeħtieġ li jiġi evalwat fuq bażi 
regolari".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li dawn it-tipi ta' interazzjonijiet jippermettu liċ-ċittadini jaqsmu 
l-ideat, u skambji itwal jippermettulhom jifhmu l-kulturi differenti u jaqsmu l-esperjenzi, inklużi l-
prattiki professjonali. Hemm bżonn ta' fond tal-UE minħabba li huwa importanti li kulħadd ikun jista' 
jipparteċipa, inklużi dawk li ġeneralment ma jipparteċipawx. 
 
28. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tinvesti fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni malajr, billi tappoġġja 
l-organizzazzjonijiet u l-inizjattivi eżistenti, bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar id-Diżinformazzjoni u l-
Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali, u inizjattivi simili fl-Istati Membri. Il-kontromiżuri jistgħu 
jinkludu l-verifika tal-fatti, il-ħolqien ta' sensibilizzazzjoni dwar id-diżinformazzjoni, il-provvista ta' 
statistika aċċessibbli faċilment, is-sanzjonar xieraq ta' dawk li jxerrdu d-diżinformazzjoni abbażi ta' 
qafas legali, u l-indirizzar tas-sorsi ta' diżinformazzjoni".  
 
Din ir-rakkomandazzjoni hija importanti minħabba li l-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni, li ġejjin 
minn ġewwa u barra l-UE, joħolqu kunflitti fost iċ-ċittadini tal-UE, jippolarizzaw is-soċjetà, ipoġġu d-
demokrazija f'riskju u jagħmlu ħsara lill-ekonomija. Minħabba l-kumplessità tas-suġġett, huma 
meħtieġa riżorsi umani u finanzjarji sinifikanti. 
 
29. "Aħna nirrakkomandaw 1) li tiżdied il-frekwenza tal-interazzjonijiet online u offline bejn l-UE u 
ċ-ċittadini tagħha (jiġifieri billi ċ-ċittadini jiġu mistoqsija direttament dwar kwistjonijiet tal-UE u billi 
tinħoloq pjattaforma faċli għall-utent biex jiġi żgurat li kull ċittadin ikun jista' jinteraġixxi mal-
istituzzjonijiet tal-UE u mal-uffiċjali tal-UE), u 2) sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jipparteċipaw fil-proċess tat-tfassil tal-politika tal-UE, biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u jiksbu 
feedback, aħna nirrakkomandaw li tinħoloq karta jew kodiċi ta' kondotta jew linji gwida għall-
uffiċjali tal-UE. Għandhom jeżistu mezzi differenti ta' interazzjoni sabiex kull ċittadin ikun jista' 
jipparteċipa".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li jeżistu diversi mezzi biex jintlaħqu l-istituzzjonijiet tal-UE 
(pjattaformi online, korpi rappreżentanti), iżda mhumiex magħrufa, mhumiex effettivi u mhumiex 
trasparenti. Hemm differenzi kbar fl-aċċessibbiltà bejn il-pajjiżi. Interazzjonijiet aktar frekwenti u ta' 
kwalità aħjar se jwasslu għal sens ta' sjieda taċ-ċittadinanza tal-UE. 
 
30. "Aħna nirrakkomandaw li l-identità u l-valuri Ewropej (jiġifieri l-istat tad-dritt, id-demokrazija u 
s-solidarjetà) għandhom jingħataw post speċjali fi ħdan il-proċess ta' integrazzjoni tal-migranti. 
Miżuri possibbli jistgħu jinkludu l-ħolqien ta' programmi jew l-appoġġ ta' programmi (lokali) diġà 
eżistenti, biex jiġu mħeġġa interazzjonijiet soċjali bejn il-migranti u ċ-ċittadini tal-UE jew l-
involviment ta' kumpaniji fil-programmi li jappoġġjaw l-integrazzjoni tal-migranti. Fl-istess ħin, 
għandhom jinbdew programmi simili sabiex tinħoloq sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini tal-UE dwar 
kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni".  
 
Din ir-rakkomandazzjoni hija importanti minħabba li l-programmi ta' interazzjoni soċjali jistgħu 
jappoġġjaw lill-migranti fil-ħajja l-ġdida tagħhom u jippermettu lil dawk li mhumiex migranti jkollhom 
għarfien dwar il-ħajja ta' kuljum tal-migranti. Jekk il-migranti jgħixu f'ghettos, ma hemm l-ebda 
possibbiltà li jiġu integrati fis-soċjetà tal-pajjiż u tal-UE. Hija meħtieġa politika komuni minħabba li 
ladarba l-migranti jidħlu fit-territorju tal-UE, dawn jistgħu jmorru f'kull pajjiż tal-UE. L-inizjattivi lokali 
għandhom jiġu appoġġjati minħabba li l-gvernijiet lokali se jużaw il-fondi b'mod aktar effettiv meta 
mqabbla mal-livell nazzjonali. 
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Sottofluss 4.3 L-informazzjoni dwar l-UE  
 
31. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi aktar informazzjoni u aħbarijiet liċ-ċittadini Ewropej. 
Hija għandha tuża kwalunkwe mezz li jkun meħtieġ filwaqt li tirrispetta l-libertà u l-indipendenza 
tal-media. Din għandha tipprovdi lill-istrumenti tal-media riżorsi kif ukoll informazzjoni wiesgħa u 
affidabbli dwar l-attivitajiet u l-politiki tal-UE. L-UE għandha tiggarantixxi li l-informazzjoni 
tixxandar b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha mill-media nazzjonali u Ewropea u għandha tiżgura 
li l-Istati Membri jħeġġu lix-xandara pubbliċi u lill-aġenziji tal-aħbarijiet pubbliċi biex ikopru l-
affarijiet Ewropej". 
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li abbażi tal-esperjenza personali tagħna u abbażi tad-data mill-
Ewrobarometru, il-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej huma infurmati permezz tal-media tradizzjonali 
(l-istampa, ir-radju u t-televiżjoni) u l-informazzjoni attwalment offruta f'dawn il-kanali dwar l-UE hija 
skarsa ħafna. Il-media, b'mod partikolari l-pubbliku, għandha funzjoni ta' servizz pubbliku, u għalhekk 
ir-rapportar dwar kwistjonijiet tal-UE li jaffettwaw il-popolazzjoni Ewropea huwa essenzjali u 
indispensabbli biex tiġi ssodisfata dik il-funzjoni. Aħna nirrakkomandaw li l-informazzjoni li tinħareġ 
fl-Istati Membri differenti dwar l-UE tkun l-istess sabiex tiġi promossa l-integrazzjoni u tiġi evitata 
informazzjoni differenti dwar kwistjonijiet differenti f'kull pajjiż. L-użu tal-kanali tal-media diġà 
eżistenti huwa aktar fattibbli, u jiswa inqas flus mill-ħolqien ta' kanal ġdid u jikseb l-istess eżitu. Il-
kanali diġà eżistenti għandhom ukoll il-vantaġġ li diġà jafu bihom iċ-ċittadini. L-ebda ċittadin ma 
għandu jkollu bżonn jagħżel bejn kanali differenti biex ikun jista' jaċċessa kontenut (nazzjonali jew 
Ewropew) differenti. 
 
32. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq u tirreklama fora online multilingwi u laqgħat offline li 
fihom iċ-ċittadini jistgħu jniedu diskussjonijiet mar-rappreżentanti tal-UE, irrispettivament mis-
suġġett u irrispettivament mill-ambitu ġeografiku tal-kwistjoni mqajma. Dawn il-fora online u l-
laqgħat offline għandu jkollhom limitu ta' żmien definit għal żmien qasir li fih jaslu t-tweġibiet għall-
mistoqsijiet. L-informazzjoni kollha dwar dawn l-ispazji għandha tkun ċentralizzata f'sit web uffiċjali 
integrat b'karatteristiċi differenti; bħall-ispazju għall-mistoqsijiet frekwenti, il-possibbiltà li jiġu 
kondiviżi ideat, proposti jew punti ta' tħassib ma' ċittadini oħra u b'mekkaniżmu biex jiġu 
identifikati dawk l-aktar appoġġjati. Fi kwalunkwe każ, l-aċċess għalih għandu jkun faċli u għandha 
tintuża lingwa mhux burokratika". 
 
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex se joħloq kanal dirett bejn iċ-ċittadini Ewropej u r-rappreżentanti 
Ewropej biex jitkellmu u jinvolvu ruħhom flimkien, u b'hekk iċ-ċittadini jingħataw aċċess faċli għall-
informazzjoni dwar l-UE u jsiru aktar konxji mill-informazzjoni eżistenti. Dan se joħloq UE aktar 
trasparenti u miftuħa u se jgħin liċ-ċittadini jaqsmu l-problemi u l-ħsibijiet tagħhom, jirċievu tweġibiet 
u soluzzjonijiet ta' politika u jippermettilhom jinvolvu u jaqsmu perspettivi u esperjenzi ma' ċittadini 
oħra. 
 
33. "Aħna nirrakkomandaw li l-istituzzjonijiet u r-rappreżentanti tal-UE jużaw lingwa aktar 
aċċessibbli u jevitaw l-użu ta' termini burokratiċi fil-komunikazzjonijiet tagħhom filwaqt li, fl-istess 
ħin, iżommu l-kwalità u l-għarfien espert tal-informazzjoni partikolari. L-UE għandha tadatta wkoll 
l-informazzjoni li tipprovdi liċ-ċittadini b'kanali ta' komunikazzjoni u profili tal-udjenza differenti 
(eż. gazzetti, televiżjoni, media soċjali). L-UE għandha tagħmel sforz speċjali biex tadatta l-
komunikazzjoni għall-media diġitali sabiex iżżid il-kapaċità ta' kuntatt tagħha maż-żgħażagħ". 
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li informazzjoni li tinftiehem se tippermetti lill-UE tilħaq aktar 
ċittadini Ewropej u mhux biss dawk involuti. Billi jkun hemm għodod ġodda u moderni speċifiċi biex 
jiġu mmirati udjenzi speċifiċi, iċ-ċittadini se jifhmu aħjar l-attivitajiet u l-politiki tal-UE, b'mod 
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partikolari ż-żgħażagħ li ma jkunux qed iħossuhom qrib l-UE jew marbuta magħha.  

 
Fluss 5: It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 

 
Sottofluss 5.1 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  
 
34. "Aħna nirrakkomandaw li l-osservaturi taċ-ċittadini indipendenti għandhom ikunu preżenti 
matul il-proċessi kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE. Għandu jkun hemm forum jew korp 
permanenti ta' rappreżentanti taċ-ċittadini sabiex titwettaq il-funzjoni tax-xandir ta' informazzjoni 
rilevanti u importanti għaċ-ċittadini kollha tal-UE bħala ċittadini definiti tal-UE. Dawn iċ-ċittadini 
jinvolvu ruħhom maċ-ċittadini Ewropej l-oħra kollha fl-ispirtu ta' konnessjoni minn fuq għal isfel / 
minn isfel għal fuq, li jiżviluppa aktar id-djalogu bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-UE". 
 
Minħabba li huwa ovvju li ċ-ċittadini jistħoqqilhom li jinżammu informati dwar kwalunkwe kwistjoni 
u dwar il-kwistjonijiet kollha, u biex jiġi żgurat li l-politiċi ma jkunux jistgħu jaħbu ċerti kwistjonijiet 
miċ-ċittadini li jippreferu li ma jkunux jafuhom. Dan inaqqas id-distakk bejn iċ-ċittadini u r-
rappreżentanti eletti billi jistabbilixxi toroq ġodda ta' fiduċja. 
 
35. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tiftaħ mill-ġdid id-diskussjoni dwar il-kostituzzjoni tal-Ewropa bil-
għan li tinħoloq kostituzzjoni infurmata miċ-ċittadini tal-UE. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jivvutaw fil-ħolqien ta' kostituzzjoni bħal din.  Sabiex jiġi evitat kunflitt mal-Istati Membri, din il-
kostituzzjoni għandha tagħti prijorità lill-inklużjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-valuri tad-
demokrazija. Il-ħolqien ta' kostituzzjoni bħal din għandu jqis l-isforzi preċedenti li qatt ma ssarfu 
f'kostituzzjoni".     
 
Minħabba li din il-kostituzzjoni tinvolvi liż-żgħażagħ bil-politika fil-livell tal-UE u tiġġieled kontra ż-
żieda fil-forzi tan-nazzjonaliżmu. Minħabba li tipprovdi definizzjoni komuni ta' xi tfisser id-demokrazija 
fl-Ewropa, u tiżgura li din tiġi implimentata b'mod ugwali fost l-Istati Membri kollha. Minħabba li l-UE 
għandha valuri komuni rigward id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem. Minħabba li dan jippermetti 
liċ-ċittadini jiġu inklużi fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, u jippermetti liċ-ċittadini jidentifikaw aktar 
bħala li ġejjin mill-UE - wara li jkunu pparteċipaw fil-proċess.  
 
36. "Aħna nirrakkomandaw li l-politiċi jkunu aktar responsabbli meta jirrappreżentaw liċ-ċittadini li 
jiġu eletti biex jirrappreżentaw. B'mod partikolari, iż-żgħażagħ huma partikolarment aljenati mill-
politika u ma jittiħdux bis-serjetà kull meta jiġu inklużi. Iżda l-aljenazzjoni hija kwistjoni universali 
u n-nies ta' kull età għandhom jiġu involuti aktar minn kif inhuma bħalissa".  
 
Minħabba li d-definizzjoni ta' x'inhi d-demokrazija jeħtieġ li tiġi aġġornata. Jeħtieġ li nfakkru lilna 
nfusna x'inhi verament id-demokrazija. Id-demokrazija tikkonċerna r-rappreżentanza tan-nies (iċ-
ċittadini tal-UE). Minħabba li ż-żgħażagħ jinsabu mxebbgħin u diżappuntati bil-politiċi li jarawhom 
bħala nies ta' klassi għolja li ma għandhomx l-istess fehmiet bħalhom. Din hija r-raġuni għaliex in-nies 
għandhom jiġu inklużi aktar milli huma bħalissa b'modi ġodda u interessanti. Is-sistema tal-
edukazzjoni, imbagħad il-media soċjali, u l-forom l-oħra kollha tal-media jistgħu jwettqu dan ir-rwol 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja u fil-lingwi kollha. 
 
Sottofluss 5.2 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  
 
37. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE għandha tkun eqreb taċ-ċittadini b'mod aktar assertiv, li jfisser li 
l-Istati Membri jiġu involuti fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-UE. L-UE għandha 
tippromwovi l-użu tal-mekkaniżmi tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, billi tiżviluppa kampanji ta' 
kummerċjalizzazzjoni u pubbliċità. Il-gvernijiet nazzjonali u lokali għandhom ikunu obbligati li jkunu 
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involuti f'dan il-proċess. L-UE għandha tiggarantixxi l-effettività tal-pjattaformi ta' demokrazija 
parteċipattiva".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li l-pjattaforma li diġà teżisti jeħtieġ li ssir aktar b'saħħitha u 
effiċjenti: jeħtieġ li jkun hemm aktar feedback lill-UE miċ-ċittadini u viċi versa. Ma hemmx biżżejjed 
dibattitu fl-UE, kemm bejn iċ-ċittadini kif ukoll bejn il-gvernijiet.  Minħabba li ċ-ċittadini ma jinvolvux 
ruħhom fis-sottomissjoni ta' petizzjonijiet jew minħabba li ma jafux li jeżisti l-proċess jew ma għax ma 
jemmnux fis-suċċess ta' petizzjoni bħal din. 
 
38. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq u timplimenta programmi għall-iskejjel dwar x'qed isir fl-
UE f'termini tal-mekkaniżmi eżistenti ta' parteċipazzjoni. Dawn il-programmi għandhom jiġu inklużi 
fil-kurrikuli tas-skejjel dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u l-etika b'kontenut adegwat għall-età. Għandu 
jkun hemm ukoll programmi għall-adulti. Għandu jkun hemm programmi ta' tagħlim tul il-ħajja 
disponibbli għaċ-ċittadini biex iżidu l-għarfien tagħhom dwar il-possibbiltajiet ta' parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini tal-UE".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li huwa importanti għall-futur tat-tfal tagħna. Iċ-ċittadini jridu 
jkunu jafu kif jesprimu l-fehmiet tagħhom. Huwa importanti li jkunu jafu l-mekkaniżmi eżatti u kif 
jistgħu jintużaw, sabiex il-fehmiet tagħhom jaslu għand l-UE. Huwa importanti għall-inklużjoni ugwali 
taċ-ċittadini Ewropej kollha. Bħala ċittadini Ewropej, jeħtieġ li nkunu nafu kif nużaw id-drittijiet 
tagħna. Peress li aħna ċittadini Ewropej, aħna intitolati għal dan l-għarfien. 
 
Sottofluss 5.3 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  
 
39. "Aħna nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea torganizza Assembleji taċ-Ċittadini. Aħna 
nirrakkomandaw ħafna li dawn jiġu żviluppati permezz ta' liġi jew regolament legalment vinkolanti 
u obbligatorju. L-assembleji taċ-ċittadini għandhom isiru bejn kull 12 u 18-il xahar. Il-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini ma għandhiex tkun obbligatorja iżda għandha tiġi inċentivata, filwaqt li tiġi organizzata 
abbażi ta' mandati limitati. Il-parteċipanti jeħtiġilhom jintgħażlu b'mod aleatorju, bi kriterji ta' 
rappreżentattività, u la għandhom jirrappreżentaw xi organizzazzjoni ta' kwalunkwe tip, u lanqas 
ma jintalbu jipparteċipaw minħabba r-rwol professjonali tagħhom meta jkunu membri tal-
assemblea. Jekk ikun meħtieġ, se jkun hemm appoġġ ta' esperti sabiex il-membri tal-assemblea 
jkollhom biżżejjed informazzjoni għad-deliberazzjoni. It-teħid ta' deċiżjonijiet se jkun f'idejn iċ-
ċittadini. L-UE jeħtiġilha tiżgura l-impenn tal-politiċi għad-deċiżjonijiet taċ-ċittadini meħuda fl-
Assembleji taċ-Ċittadini. F'każ li l-proposti taċ-ċittadini jiġu injorati jew miċħuda b'mod espliċitu, l-
istituzzjonijiet tal-UE jeħtiġilhom ikunu responsabbli għal dan u jiġġustifikaw ir-raġunijiet għaliex 
tkun ittieħdet din id-deċiżjoni". 
 
Aħna nirrakkomandaw l-implimentazzjoni tal-Assembleji taċ-Ċittadini minħabba li rridu li ċ-ċittadini 
jħossuhom eqreb tal-istituzzjonijiet tal-UE u li jikkontribwixxu direttament għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
id f'id mal-politiċi, u b'hekk iżidu s-sens ta' appartenenza u l-effikaċja diretta. Barra minn hekk, aħna 
rridu li l-partiti politiċi u l-programmi elettorali tagħhom ikunu responsabbli fil-konfront taċ-ċittadini. 
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Anness I: Kif tfasslu r-rakkomandazzjonijiet? 

A. Ħarsa ġenerali lejn is-Sessjoni 3  

· Merħba u aġenda

· Kontribut mill-pjattaforma
· Spjegazzjoni tal-objettivi u 

l-proċess Trasformazzjoni tal-

orjentazzjonijiet
f’rakkomandazzjonijiet

· Ħidma fuq Messaġġi ewlenin 

għall-Plenarja tal-Konferenza

· Iċ-ċittadini jaqraw u 

j ipprijoritizzaw l-orjentazzjonijiet
· L-esperti u l-verifikaturi

disponibbli għal sessjoni ta' 
mistoqsijiet u tweġibiet

Feedback minn gruppi oħrajn u 

finalizzar tar-rakkomandazzjonijiet

· Votazzjoni dwar ir-

rakkomandazzjonijiet
· Kliem ta’ għeluq

· Finalizzar tal-Messaġġi ewlenin

Iċ-ċittadini jibdew j ittrasformaw

l-orjentazzjonijiet
f’rakkomandazzjonijiet

PLENARJA

FORUM

MIFTUĦ

SESSJONI TAS-
SOTTOGRUPP

- Rabta mill-ġdid u tħejjija

- Prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet
- Bidu tat-trasformazzjoni tal-

orjentazzjonijiet f 'rakkomandazzjonijiet

- Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet

f 'rakkomandazzjonijiet
- Finalizzar tar-rakkomandazzjonijiet

- Ħidma fuq Messaġġi ewlenin għall-

Plenarja tal-Konferenza
- Votazzjoni dwar ir- rakkomandazzjonijiet

SESSJONI 3

JUM 1                                   JUM 2                                JUM 3
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B. Skema ta' produzzjoni ta' rakkomandazzjoni  

PASS 1: ORJENTAZZJONIJIET

PASS 2: RAGGRUPPAMENT

PASS 3: PRIJORITIZZAZZJONI TA’ 5 RAGGRUPPAMENTI

PASS 4: 
RAKKOMANDAZZJONIJIET
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C. Proċess dettaljat għall-produzzjoni ta' rakkomandazzjonijiet 

Plenarja 1 

Objettiv: Rabta mill-ġdid bħala Panel u tħejjija għas-Sessjoni 3 

Merħba; Opportunità għaċ-ċittadini biex jitkellmu; Aġġornament tal-pjattaforma; Aġenda ta' tmiem il-
ġimgħa; Introduzzjoni għall-metodoloġija tas-sessjoni 

Forum miftuħ 1 

Objettiv: Prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet 

Qari tal-orjentazzjonijiet u diskussjoni informali fil-kmamar (l-ebda interpretazzjoni pprovduta); 
prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet bl-istikers; Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra ħodor għall-
fluss 1, għaxra ħomor għall-fluss 2, għaxra blu għall-fluss 3, għaxra sofor għall-fluss 4, għaxra vjola 
għall-fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza massimu ta' għaxar orjentazzjonijiet, għal kull fluss. Ħames 
stikers suwed ġew allokati għal kull ċittadin biex jagħtu prijorità lill-orjentazzjonijiet prodotti mis-
sottogrupp tiegħu stess.  

Fluss 1
L-iżgurar tad-

drittijiet u tan-
nondiskriminazzjoni

Sottofluss 1.1

In-nondiskriminazzjoni

Fluss 2
Il-protezzjoni 

tad-demokrazija 
u l-istat tad-

dritt

Sottofluss 2.2
Il-protezzjoni u 

t-tisħiħ
tad-demokrazija

Fluss 3
Ir-riforma tal-UE

Sottofluss 3.1
Ir-riforma 

istituzzjonali

Fluss 4
Il-bini ta' 
identità 
Ewropea

Sottofluss 4.3
L-informazzjoni 

dwar l-UE

Fluss 5
It-tisħiħ tal-

parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini

Sottofluss 5.1
Il-parteċipazzjoni 

taċ-ċittadini

 

1.1.1.1
Ir-regoli uniformi jridu jiġu applikati bl-istess
mod fil-pajjiżi kollha tal-UE u mmonitorjati 

mill-UE. Huma preċiżament il-persuni
vulnerabbli li jeħtieġu aktar protezzjoni.

001 2.3.4.1
L-UE għandha ssaħħaħ l-impenn tagħha li 

tesporta l-mudell tad-demokrazija tagħha u 
l-valuri tagħha barra mill-fruntieri tagħha. 
Mhux bl-armi iżda bid-diplomazija, billi jiġu

kondiviżi l-aħjar prattiki fuq livell
internazzjonali u bis-sensibilizzazzjoni.

044 3.1.1.2
Għall-kriterji tal-adeżjoni mal-UE, il-kriterju

dwar il-valuri u d-demokrazija għandu
jingħata prijorità (meta mqabbel mal-

iżvilupp ekonomiku).

054 4.2.4.1
It-titjib tal-proċess tal-ġbir tat-taxxa minn

kumpaniji multinazzjonali ewlenin. L-indirizzar 
ukoll tal-problema tar-rifuġji fiskali

095 5.2.3.1
L-involviment tal-muniċipalitajiet, l-entitajiet

lokali u reġjonali biex isejħu liċ-ċittadini u 
jippromwovu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-

mekkaniżmi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. 
Ikun hemm involviment speċjali tal-iskejjel u taż-

żgħażagħ. Mingħajr ma jiġu minsija l-adulti.

116
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Ħidma tas-sottogrupp 1 

Objettiv: Il-bidu tat-trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f'rakkomandazzjonijiet 

Is-Sibt, 11/12/2021 

Ħidma tas-sottogrupp 2 

Objettiv 1: Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f'rakkomandazzjonijiet 

Ġiet segwita l-istess metodoloġija bħal fil-ħidma tas-sottogrupp 1. 

Objettiv 2: Li jiġi riċevut/jingħata feedback lil sottogruppi oħra mill-istess fluss. 

Objettiv 3: Li jingħata/jiġi riċevut feedback minn sottogruppi oħra minn flussi differenti. 

L-istess metodoloġija bħal qabel kompliet. 

Objettiv 4: L-iffinalizzar tar-rakkomandazzjonijiet 

F'din l-aħħar fażi, sar tentattiv biex jiġi integrat il-feedback mis-sottogruppi l-oħra u mill-verifika tal-
fatti. Is-sottogruppi ffinalizzaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 

Il-Ħadd, 12/12/2021 

Forum miftuħ 2 

Objettiv: Li ssir ħidma fuq messaġġi ewlenin għall-Plenarja tal-Konferenza 

Il-grupp ta' 20 rappreżentant tal-Panel fil-Plenarja tal-Konferenza ħadem ukoll bejn is-sessjonijiet biex 
jipproduċi l-messaġġi ewlenin. Biex jagħmlu dan, huma wettqu intervisti ma' parteċipanti oħra biex 
jippruvaw jiġbru dawn il-messaġġi u jkunu jistgħu jikkomunikaw is-sejbiet tal-Panel b'mod sempliċi. Il-
messaġġi ewlenin għandhom jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet tagħhom. 

Plenarja 2 

Objettiv: Votazzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet 

Struzzjonijiet mogħtija lill-parteċipanti: 

 

1. Agħfas buttuna mit-tablet 

 

2. Skennja kodiċi QR biex 

taċċessa l-link tal-formola bir-

rakkomandazzjonijiet tal-Fluss 

 

3. Iċċekkja n-Numru ta' 

Identifikazzjoni Personali (PIN) 

tiegħek li qiegħed fuq wara tat-

tablet 
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4. Daħħal il-PIN fil-formola 

 

 

5. Ivvota b'saba' l-kbir 'il fuq 

jew b'saba' l-kbir 'l isfel għal 

kull waħda mir-

rakkomandazzjonijiet f'kull 

Fluss u ssottometti 

 
 
 
 
 
 
6. Ir-rakkomandazzjonijiet 
b'70% jew aktar ta' saba' l-kbir 
'il fuq mill-voti mitfugħa jiġu 
adottati. 
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Anness II: Il-kontributi tal-Esperti u tal-Verifikaturi tal-fatti biex jiġi appoġġjat il-proċess ta' verifika 

tal-fatti 

Il-kontribut tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti ġie kkoordinat mill-hekk imsejjaħ "Ċentru ta' Għarfien 
u Informazzjoni – KICK", li jikkonsisti minn membri tas-Segretarjat Komuni u mill-grupp ta' 
deliberazzjoni, bl-appoġġ ta' studenti fil-livell ta' postdottorat tal-EUI. Kull meta l-parteċipanti, il-
faċilitaturi, l-osservaturi jew l-esperti parteċipanti identifikaw ħtieġa ta' kjarifika fattwali, din ġiet 
ikkomunikata lil KICK, li indirizza mill-ġdid il-kwistjoni lill-espert u/jew lill-verifikatur tal-fatti xieraq. 

Għadd ta' esperti fuq il-post u online segwew id-deliberazzjonijiet tas-sottogruppi sabiex tkun tista' 
tiġi skattata l-verifika tal-fatti. Barra minn hekk, l-esperti mit-tliet Istituzzjonijiet kienu disponibbli 
sabiex iwieġbu għal mistoqsijiet relatati mal-verifika tal-fatti fl-oqsma ta' għarfien espert rispettivi 
tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward ta' strumenti regolatorji u ta' politika oħra diġà eżistenti.  

L-esperti u l-verifikaturi tal-fatti ntalbu jwieġbu fi żmien qasir ħafna billi jirritornaw test ċar kemm jista' 
jkun li jista' jiġi trażmess mill-faċilitatur lill-parteċipanti mal-approvazzjoni minn KICK. 

Lista ta' esperti fuq il-post u online: 

Esperti għall-fluss 1 - L-iżgurar tad-drittijiet u tan-nondiskriminazzjoni 

 

• Costanza Hermanin, Membru Mexxej tal-Politika fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze 

• Hielke Hijmans, President tal-Kamra tal-Litigazzjoni/Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità 

Belġjana għall-Protezzjoni tad-Data  

 

Esperti għall-fluss 2 - Il-protezzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt 

 

• Carlos Closa Montero, Professur, Skola EUI tal-Governanza Tranżnazzjonali/IPP-CSIC, Spanja 

• Paul Bekker, Assistent professur fis-Soċjoloġija, l-Università ta' Bolonja 
• Raphael Bossong, Istitut Ġermaniż għall-Affarijiet Internazzjonali u tas-Sigurtà 

• Elda Brogi, Professur fiċ-Ċentru tal-EUI għall-Politika dwar il-Media u l-Libertà tal-Media. 

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-EDMO, Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali 

 

Esperti għall-fluss 3 - Ir-riforma tal-UE 

 

• Katrin Auel, Kap tal-Grupp ta' Riċerka Governanza Ewropea, Finanzi Pubbliċi u Swieq tax-

Xogħol fl-Istitut għall-Istudji Avvanzati, Vjenna 

• Corinna Stratulat, Ċentru Ewropew tal-Politika, Kap tal-Programm tal-Politika u l-

Istituzzjonijiet Ewropej u Analista tal-Politika f'Livell Għoli 

• Ariadna Ripoll Servent, Professur għall-Politika tal-Unjoni Ewropea fiċ-Ċentru ta' Salzburg tal-

Istudji tal-Unjoni Ewropea (SCEUS) u fid-dipartiment tax-Xjenza Politika u tas-Soċjoloġija fl-

Università ta' Salzburg 

• Diane Fromage, membru individwali ta' Sklodowska-Curie fl-Iskola tal-Liġi Sciences Po, Pariġi  

• Kalypso Nicolaïdis, Professur fl-Iskola tal-Governanza Tranżnazzjonali u Professur tar-

Relazzjonijiet Internazzjonali fl-Università ta' Oxford 

• Ulrike Liebert, President tal-Istudji Ewropej Jean Monnet, l-Università ta' Bremen 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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Esperti għall-fluss 4 - Il-bini tal-identità Ewropea 

 

• Hans-Jörg Trenz, Professur tas-Soċjoloġija tal-Kultura u l-Komunikazzjoni fi Scuola Normale 

Superiore f'Pisa/Firenze, l-Italja 

• Antoine Godbert, kap preċedenti tal-Aġenzija Erasmus f'Bordeaux, membru tal-Erasmus 

Cercle 

 

Esperti għall-fluss 5 - It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 

 

• Alberto Alemanno, Professur fil-Liġi u l-Politika tal-Unjoni Ewropea f'HEC Pariġi 

• Dominik Hierlemann, il-Fondazzjoni Bertelsmann  

 

 

Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li ġew ikkunsidrati mill-panel u li ma ġewx adottati 

Fluss 1 L-iżgurar tad-drittijiet u tan-nondiskriminazzjoni  
 

Sottofluss 1.1 In-nondiskriminazzjoni / Sottofluss 1.2 L-ugwaljanza bejn il-ġeneri  
 
"Aħna nirrakkomandaw li l-UE tinkludi b'mod attiv il-minoranzi fit-tfassil tal-politika fir-rigward ta' 
aspetti ewlenin tal-istituzzjonijiet tal-Istat (eż. Il-pulizija u l-NGOs). Aħna nirrakkomandaw li l-UE 
għandha tistabbilixxi bord konsultattiv li jiġi elett direttament mill-minoranzi. Il-kompożizzjoni 
għandha tkun fil-biċċa l-kbira tagħha magħmula minn rappreżentanti tal-minoranzi kif ukoll bil-
preżenza tal-NGOs.  Din għandu jkollha rwol formattiv fit-taħriġ tal-impjegati taċ-ċivil biex jieħdu 
ħsieb il-ħtiġijiet tal-minoranzi. Dan il-korp għandu jkollu dritt ta' veto fuq kwistjonijiet ta' 
minoranza". 
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li l-vuċijiet tal-minoranzi ma jinstemgħux biżżejjed. Huma 
għandhom jitkellmu f'isimhom stess, għandhom ikunu awtodeterminati u f'livell professjonali li hija r-
raġuni għalfejn għaqqadna r-rappreżentanza permezz tal-votazzjoni u l-għarfien espert. 
 
Fluss 2: Il-protezzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt  
 
Sottofluss 2.2 Il-protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija / Sottofluss 2.4 Il-media u d-diżinformazzjoni  
 
"Aħna nirrakkomandaw li tiġi stabbilita aġenzija għall-monitoraġġ tal-media awdjoviżiva, tal-media 
stampata u diġitali fil-livell Ewropew. Din l-aġenzija għandha timmonitorja li l-istrumenti tal-media 
nazzjonali jsegwu proċess imparzjali u oġġettiv fil-produzzjoni tal-kontenut tagħhom. Sabiex tiġi 
evitata d-diżinformazzjoni, l-aġenzija għandha tipprovdi sistema ta' punteġġ dwar l-affidabbiltà tal-
istrumenti tal-media nazzjonali. Din is-sistema ta' punteġġ għandha tkun faċli biex tinftiehem miċ-
ċittadini".  
 
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li neħtieġu evalwazzjoni tal-media u l-affidabbiltà tagħha, iżda 
wkoll id-diversità tal-media fil-pajjiżi tal-UE. Aġenzija tal-UE tkun l-aktar oġġettiva biex tiżgura dan. 
Barra minn hekk, sistema ta' punteġġ tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet infurmati u tinċentiva 
lill-istrumenti tal-media biex jipprovdu aħbarijiet affidabbli. Jekk is-sistema ta' punteġġ ma tkunx 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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biżżejjed biex tiżgura l-affidabbiltà tal-istrumenti tal-media, l-aġenzija għandha tikseb ukoll il-
kompetenza li timponi sanzjonijiet. 
 
Fluss 5: It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
 
Sottofluss 5.1 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  
 
"Aħna nirrakkomandaw li għandu jkun hemm korp rappreżentattiv taċ-ċittadin maħluq biex 
jiddiskuti u jinforma t-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod sinifikanti - kull meta jkun hemm kwistjoni li tkun 
qed tiġi deċiża fil-livell tal-UE li tkun ta' sinifikat kbir għaċ-ċittadini Ewropej (kif deċiż miċ-ċittadini - 
potenzjalment permezz ta' stħarriġ). Dan għandu jkun grupp varjat ta' madwar 100 ċittadin mill-
pajjiżi kollha tal-UE b'rappreżentanza ugwali għal kull pajjiż. Dan għandu jkun grupp li l-membri 
tiegħu jinbidlu minn żmien għal żmien".  
 
Minħabba li huwa importanti li jiġu evitati kwistjonijiet bħall-korruzzjoni li jistgħu jinħolqu minn korp 
rappreżentattiv permanenti, u li huwa essenzjali li korp bħal dan ikollu rappreżentanza ugwali mill-
pajjiżi kollha biex jiġi evitat poter inġust fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Minħabba li dan it-tip ta' operat 
jevita sfidi assoċjati mal-assemblaġġ jew mal-użu ta' teknoloġija b'mod kostanti mill-bogħod. 
 
 
 
 

Anness IV: Orjentazzjonijiet Raggruppati3 

Fluss 1 L-iżgurar tad-drittijiet u tan-nondiskriminazzjoni 

Sottofluss 1.1 In-nondiskriminazzjoni 

1. 1.1.1.1 l-orjentazzjoni: Ir-regoli uniformi jridu jiġu applikati bl-istess mod fil-pajjiżi kollha tal-UE u 
mmonitorjati mill-UE. Huma preċiżament il-persuni vulnerabbli li jeħtieġu aktar protezzjoni. 

 
2. 1.1.1.2 l-orjentazzjoni: Il-minoranzi jeħtiġilhom jiġu involuti aktar u rrappreżentati aħjar. Jeħtieġ li 

jinvolvu ruħhom fil-formulazzjoni tal-liġijiet u s-soċjetà jeħtiġilha tismagħhom aktar bir-reqqa  
1.1.1.3 l-orjentazzjoni: Ir-rappreżentanti tal-minoranzi għandu jkollhom rappreżentanza solida u 
awtodeterminata fl-istituzzjonijiet tal-UE 
1.1.2.4 l-orjentazzjoni: Huma meħtieġa strutturi aħjar sabiex il-minoranzi jkunu jistgħu jipparteċipaw 
b'mod attiv. 
2.3.2.3 l-orjentazzjoni: L-UE għandha ttejjeb l-inklużjoni, id-diversità u żżid l-ispazju ta' viżibbiltà u l-vuċi 
għal persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, minħabba li mhumiex irrappreżentati biżżejjed 
f'istituzzjonijiet pubbliċi u privati u f'avvenimenti fil-livell nazzjonali u Ewropew. Illum l-
organizzazzjonijiet pubbliċi u privati għadhom omoġenji wisq u għadhom juru ftit wisq diversità u 
inklużjoni.  
 

3. 1.1.1.4 l-orjentazzjoni: Trid tintwera stampa realistika tal-minoranzi fl-iskejjel, trid tiġi indirizzata l-biża', 
trid tiġi pprovduta informazzjoni bil-fatti u jrid jiġi stabbilit djalogu mal-minoranzi. Dan japplika wkoll 
għall-postijiet tax-xogħol. Dan irid ikun sostnut minn liġi.   
2.3.2.2 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tħeġġeġ lill-gvernijiet nazzjonali jintroduċu edukazzjoni kontra l-
vjolenza fl-iskejjel, bħal lezzjonijiet dwar ir-rispett għall-minoranzi etniċi u reliġjużi iżda wkoll l-
edukazzjoni sesswali u tal-ġeneru, minħabba li hija marbuta direttament mal-problema tal-abbuż 

 
3  Fil-proċess ta' raggruppament, tliet orjentazzjonijiet ma ġewx inklużi fil-lista bi żball: 5.3.1.1 l-orjentazzjoni: Il-
promozzjoni tal-edukazzjoni fil-parteċipazzjoni (fil-livell tal-UE). 1.2.2.4 l-orjentazzjoni: L-UE jeħtiġilha tgħin biex jiġu 
kkunsidrati mill-ġdid il-kunċetti tal-maskulinità u tal-femminilità. 1.2.2.1 l-orjentazzjoni: Il-battalja kulturali, ir-
rikonoxximent u l-fehim tal-privileġġ li wieħed ikun "raġel" sabiex titqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-implikazzjonijiet li 
persuna tkun mara. Iċ-ċittadini ġew infurmati kif xieraq.  
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sesswali, il-vjolenza u l-omofobija.   
2.3.2.4 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tinvesti riżorsi biex tappoġġja prattiki tajbin għall-ġlieda kontra l-
vjolenza li teżisti fl-Istati Membri. Pereżempju billi tappoġġja ċentri ta' appoġġ pubbliċi u privati li jeżistu 
f'pajjiżi differenti. 
2.3.2.1 l-orjentazzjoni:  L-UE għandu jkollha rwol aktar b'saħħtu fl-iżgurar tas-sigurtà tal-popolazzjoni 
LGBTI + kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni.  
2.3.2.5 l-orjentazzjoni: Fl-edukazzjoni u fis-sensibilizzazzjoni dwar il-vjolenza, ma nistgħux nagħmlu 
enfasi biss fuq it-tfal, iżda wkoll fuq il-popolazzjoni ġenerali. 

 
4. 1.1.2.3 l-orjentazzjoni: Trid tinġabar aktar data dwar id-diskriminazzjoni fl-Istati Membri. Dan jirrikjedi 

wkoll rapportar effettiv, li fih l-Istati jkunu obbligati jiġbru u jibagħtu data dwar id-diskriminazzjoni. Id-
data għandha tkun anonimizzata u tiġi ppubblikata. Barra minn hekk, għandu jkun hemm aċċess għall-
għajnuna. Id-diskriminazzjoni multipla trid tkun ċara wkoll fuq il-pjattaforma. (Irid ikun hemm kontroll 
kontra l-abbuż).  
1.2.3.3 l-orjentazzjoni: Is-sanzjonijiet għandhom japplikaw f'każijiet ta' diskriminazzjoni.  
 

5. 1.1.3.1 l-orjentazzjoni: L-UE għandha ttejjeb l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-persuni iżgħar fl-età u 
għall-anzjani u tnaqqas id-diskriminazzjoni. 
 

6. 1.1.3.2 l-orjentazzjoni: It-tnaqqis tal-età tal-vot għal 16-il sena 
 

Sottofluss 1.2 Ugwaljanza bejn il-ġeneri 

7. 1.2.1.1 l-orjentazzjoni: Taħriġ meħtieġ meta n-nisa jirritornaw mil-liv tal-ġenituri.  
 

8. 1.2.1.2 l-orjentazzjoni: It-telexogħol jagħmilha aktar faċli għan-nisa biex jiżviluppaw il-karrieri tagħhom, 
speċjalment meta jkollhom jieħdu ħsieb lit-tfal tagħhom.  
 

9. 1.2.1.3 l-orjentazzjoni: Il-ġenituri waħedhom għandu jkollhom l-għażla li jaħdmu inqas sigħat biex ikunu 
jistgħu jiddedikaw lilhom infushom lill-familja.  
 

10. 1.2.1.4 l-orjentazzjoni: Il-kumpaniji jeħtieġu aktar kindergartens biex jiffaċilitaw il-bilanċ bejn ix-xogħol 
u l-ħajja privata tal-impjegati. 1.2.1.5 l-orjentazzjoni: Il-liv tal-ġenituri għall-missirijiet għandu jkun aktar 
attraenti  
1.2.5.2 l-orjentazzjoni: L-irġiel għandhom jaqsmu r-responsabbiltajiet li tradizzjonalment dejjem ġew 
allokati lin-nisa.  
 

11. 1.2.3.1 l-orjentazzjoni: Il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti wkoll diffikultajiet oħra li n-nies jgħaddu minnhom, 
bħall-kundizzjonijiet tad-diżabilità.  
 

12. 1.2.3.2 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' pjattaforma tal-UE li biha n-nies jistgħu jaċċessaw il-qorti b'mod 
aktar faċli u jiksbu pariri, bħal ombudsman. 
 

13. 1.2.4.1 l-orjentazzjoni: Il-battalja kulturali msemmija hawn fuq għandha tindirizza wkoll l-abbuż u t-
theddid li n-nisa jesperjenzaw minn qarib jew sieħeb.  
 

14. 1.2.5.1 l-orjentazzjoni: Intervisti anonimi għall-impjieg, sabiex il-ġeneru ma jkunx fattur fl-għażla. L-
intervisti jistgħu wkoll jiġu rreġistrati sabiex ikun jista' jiġi vverifikat li huma effettivi.  
1.2.5.4 l-orjentazzjoni: Sabiex tiġi evitata d-diskriminazzjoni, l-aġenziji tal-impjiegi għandhom ikunu 
responsabbli għar-reklutaġġ. 
 

15. 1.2.5.3 l-orjentazzjoni: Qafas legali Ewropew biex jiġu indirizzati l-inċidenti tal-ksur tad-drittijiet tax-
xogħol. L-UE għandha tiżgura li l-Istati Membri jimplimentaw ir-regoli kontra d-diskriminazzjoni sabiex 
inkunu nistgħu niksbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Konsulenza legali mill-UE biex tgħin b'parir legali fil-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. 
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16. 1.2.5.5 l-orjentazzjoni: Il-provvista ta' ħinijiet tax-xogħol aktar flessibbli.  
 

Sottofluss 1.3 Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tan-natura u tal-annimali 

17. 1.3.1.2 l-orjentazzjoni: L-edukazzjoni u l-komunikazzjoni jistgħu jkunu orjentazzjoni oħra aktar 
sostenibbli biex jgħinu fil-kondiviżjoni tal-perspettivi dwar id-drittijiet u l-libertajiet u biex tinżamm UE 
magħquda.  
2.1.2.4 l-orjentazzjoni: L-inkorporazzjoni kontinwa u konsistenti ta' informazzjoni dwar il-valuri/iċ-
ċittadinanza/l-istruttura tal-UE, eċċ. fil-kurrikuli tal-iskejjel fil-livelli kollha tal-edukazzjoni. Investiment 
fl-edukazzjoni ċivika Ewropea.  
 

18. 1.3.2.1 l-orjentazzjoni: It-tisħiħ tal-mandat tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali b'għodod għall-protezzjoni ta' individwi u minoranzi vulnerabbli fl-Istati Membri kollha. 
 

19. 1.3.2.2 l-orjentazzjoni: L-indipendenza u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-media u tal-ġurnalisti jistgħu jgħinu 
biex jiġi żgurat rapportar bilanċjat dwar, pereżempju, il-minoranzi u l-migranti, issir riflessjoni dwar in-
naħat pożittivi u titnaqqas l-esaġerazzjoni tal-istereotipizzazzjoni tal-migranti u tar-rifuġjati.  
 

20. 1.3.3.1 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tistabbilixxi regolamenti komuni fir-rigward tal-protezzjoni tal-
benesseri għall-annimali fil-biedja 
1.3.3.3 l-orjentazzjoni: Orjentazzjoni tista' tkun fil-livell tal-UE biex ma tibqax tiġi tissussidja parti kbira 
mis-suq agrikolu li jipproduċi u jgħammar annimali bħala parti mill-produzzjoni tal-massa 
f'kundizzjonijiet ħżiena ta' trattament xieraq tal-annimali.  
 

21. 1.3.3.2 l-orjentazzjoni: Id-drittijiet tal-annimali huma sekondarji għal kwistjonijiet dwar il-protezzjoni 
Ambjentali u tad-Drittijiet tal-Bniedem. 
 

22. 1.3.3.4 l-orjentazzjoni: L-intaxxar ta' fatturi negattivi għall-klima bħall-emissjonijiet tal-metan u tas-CO2 
mill-agrikoltura u l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni biex tiġi mħeġġa l-produzzjoni tal-laħam lokali bħala 
orjentazzjoni oħra jgħinu lill-klima u jnaqqsu t-trasport tal-annimali fuq distanzi twal. 

 

Sottofluss 1.4 Id-dritt għall-privatezza 

23. 1.4.1.1 l-orjentazzjoni: Awditjar regolari tas-servizzi online għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-ksur u/jew 
tal-abbuż tad-drittijiet tal-privatezza/tal-protezzjoni tad-data.  
1.4.1.2 l-orjentazzjoni: L-impożizzjoni ta' multa fuq il-kumpaniji li jiksru u jabbużaw mid-drittijiet tal-
privatezza / mill-protezzjoni tad-data; il-multa għandha tkun proporzjonata għall-valur tas-suq tal-
kumpanija  
 

24. 1.4.2.1 l-orjentazzjoni: Ir-regolazzjoni tal-fornituri biex jaqsmu dokumentazzjoni u talbiet ta' kunsens 
faċli biex jintużaw mill-utenti u faċli biex jinftiehmu dwar il-protezzjoni tad-data mal-utenti. 
1.4.2.2 l-orjentazzjoni: Is-sensibilizzazzjoni dwar l-eżistenza ta' korpi nazzjonali u tal-UE responsabbli 
għall-protezzjoni tad-data. 
2.3.3.4 l-orjentazzjoni: L-UE għandha toffri mekkaniżmi għall-protezzjoni tad-data personali li jistgħu 
jkunu faċilment aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha.  
 

25. 1.4.3.1 l-orjentazzjoni: Is-siti web jiġu mwaqqfa milli jaqsmu informazzjoni dwar il-"cookies" ma' 
partijiet terzi.  
 

26. 1.4.3.2 l-orjentazzjoni: Ir-rieżami u l-aġġornament tal-leġiżlazzjoni attwali sabiex l-użu tad-data jsir 
proporzjonat għall-ħtiġijiet reali. 
1.4.3.3 l-orjentazzjoni: Jinbeda proċess speċifiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet madwar l-UE biex tinkiseb 
ċarezza dwar il-kompromess bejn il-kondiviżjoni tad-data u l-prevenzjoni tal-abbuż tagħha (b'distinzjoni 
xierqa għal kull settur speċifiku, eż. is-saħħa, is-sigurtà, eċċ.).  
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27. 1.4.4.1 l-orjentazzjoni: Tiġi permessa l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem sabiex jiġi ggarantit li l-Istati Membri kollha tal-UE jikkonformaw mad-dritt għall-privatezza u 
l-protezzjoni tad-data bl-istess mod 
 

28. 1.4.5.1 l-orjentazzjoni: Jiġu pprovduti regoli aktar ċari u aktar stretti dwar l-użu tal-media soċjali mill-
minorenni sabiex jiġu evitati r-riskji għall-privatezza tagħhom. 
1.4.5.2 l-orjentazzjoni: Programmi ddedikati għall-iskejjel. 
2.3.3.2 l-orjentazzjoni: L-edukazzjoni u l-prevenzjoni huma prijorità. L-UE għandha tinvesti riżorsi fl-
Istati Membri biex teduka u tqajjem sensibilizzazzjoni dwar it-tfal fl-iskejjel biex tipproteġi d-data 
personali tagħhom. 
2.3.3.3 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini u tuża kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni dwar is-suġġett tal-protezzjoni tad-data personali. 
 
 

Fluss 2: Il-protezzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt 

Sottofluss 2.1 Il-protezzjoni tal-istat tad-dritt 

29. 2.1.1.1 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jindirizzaw dan b'mod attiv fil-
ġuriżdizzjonijiet nazzjonali tagħhom. 
 

30. 2.1.1.2 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tieħu miżuri biex tiġġieled l-anonimità użata bħala arma (l-
anonimità li tintuża biex tippermetti prattiki mhux etiċi fil-pubblikazzjoni). 
 

31. 2.1.2.1 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tinvesti fi sforzi fil-livell lokali biex issaħħaħ il-valuri demokratiċi 
fl-Istati Membri. 
 

32. 2.1.2.2 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tinvesti f'miżuri (proġetti) li jrawmu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
bejn gruppi/reġjuni/nazzjonijiet differenti. 
 

33. 2.1.2.3 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' spazji ħielsa minn kull ġudizzju fejn il-pajjiżi jkunu jistgħu jitgħallmu 
minn xulxin bil-għan li jtejbu l-prattiki demokratiċi tagħhom. 
 

34. 2.1.3.1 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' partiti politiċi tranżnazzjonali u Ewropej li l-politiċi Ewropej kollha 
jkunu jistgħu jissieħbu magħhom.  
 

35. 1.1.2.1 l-orjentazzjoni: Hemm bżonn ta' sanzjonijiet ċari tal-UE kontra l-Istati Membri li jiġu infurzati 
b'mod effettiv u li jaġixxu bħala deterrent. Possibbiltà waħda hija l-kanċellazzjoni tal-fondi tal-UE. 
1.3.1.1 l-orjentazzjoni: Il-kombinazzjoni tas-sanzjonijiet u s-sistemi ta' bonus u d-definizzjoni tal-gruppi 
tal-Istati Membri skont il-livell tagħhom ta' drittijiet tal-bniedem, libertajiet u ugwaljanza implimentati.  
2.1.4.1 l-orjentazzjoni: L-UE għandha l-ewwel issegwi djalogu amikevoli mal-istati mhux konformi. 
Bħala t-tieni pass, għandu jintuża l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, il-fondi 
tal-UE għandhom jiġu rtirati minn stati mhux konformi. 
2.2.2.2 l-orjentazzjoni: Jeħtieġ li jkollna qafas regolatorju komuni. Jekk dan il-qafas regolatorju ma jiġix 
irrispettat, allura nistgħu nużaw sanzjonijiet.  
4.2.1.4 l-orjentazzjoni: L-infurzar ta' sanzjonijiet biss bħala l-aħħar alternattiva. Jekk l-ebda ħaġa oħra 
ma taħdem - inkluż id-djalogu. L-istabbiliment ta' qafas u sekwenza tal-użu tas-sanzjonijiet. 

 

Sottofluss 2.2 Il-protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija 

36. 2.2.1.1 l-orjentazzjoni: Hija meħtieġa bażi komuni f'termini ta' fehim u identifikazzjoni ta' każ ta' 
korruzzjoni. Meta huwa xieraq il-lobbjar u meta jsir korruzzjoni?  
2.2.1.2 l-orjentazzjoni: Il-protezzjoni ta' dawk li jiġġieldu l-korruzzjoni. Jeħtieġ li nipproteġuhom u 
mbagħad nipproteġu l-proċess li bih nistgħu nagħmlu dan. Jeħtieġ li nidentifikaw kif nistgħu nagħmlu 
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dan. 
4.2.4.3 l-orjentazzjoni: Regoli aħjar għal-lobbjar fl-UE sabiex jitnaqqas it-telf ta' flus minħabba l-
korruzzjoni 
 

37. 2.2.3.1 l-orjentazzjoni: Il-pajjiżi kollha tal-UE għandhom ikunu meħtieġa jintroduċu introjtu minimu 
Ewropew, iżda wkoll paga minima Ewropea sabiex wieħed jgħix ħajja deċenti. Appoġġ għal persuni li 
jeħtieġ li jiġu integrati mill-ġdid fis-suq tax-xogħol.  
2.3.5.2 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tintroduċi paga minima fil-livell Ewropew.  

 

Sottofluss 2.3 Is-sigurtà 

38. 2.3.1.1 l-orjentazzjoni: Il-kwistjoni tal-bilanċ bejn is-sigurtà u d-drittijiet, b'mod partikolari l-libertà tal-
espressjoni, hija problema ċentrali għas-sigurtà, iżda wkoll problema kkumplikata ħafna biex tiġi 
indirizzata. Bħala ċittadini, insibuha diffiċli biex nieħdu pożizzjoni. 
 

39. 2.3.1.2 l-orjentazzjoni: Aħna nafu li t-theddid għas-sigurtà huwa serju iżda naħsbu li l-Ewropa għandha 
tevita li tieħu miżuri awtoritarji u minflok għandha taħdem aktar fil-livell ta' prevenzjoni u ta' 
dissważjoni. 
 

40. 2.3.1.3 l-orjentazzjoni: L-UE għandha taħdem f'koordinazzjoni mal-korporazzjonijiet il-kbar tan-
networks tal-web u soċjali (Facebook, Google u Twitter) u mal-forzi tal-pulizija ta' pajjiżi membri 
differenti, biex tiskoraġġixxi lil dawk li jippubblikaw kontenut perikoluż u twettaq investigazzjonijiet tal-
pulizija dwar l-oriġini ta' dan il-kontenut perikoluż u dan il-livell ta' theddid.  
 

41. 2.3.2.6 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tħeġġeġ lill-ministeri tal-edukazzjoni tal-Istati Membri biex 
jiggarantixxu għajnuna psikoloġika fl-iskejjel għat-tfal u l-familji kollha u mhux biss għal dawk li jirrikjedu 
dan jew li huma indirizzati mill-ħaddiema soċjali. 
 

42. 2.3.3.1 l-orjentazzjoni: L-applikazzjoni u l-konformità mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-
Data għall-protezzjoni tad-data.  

 
43. 2.3.3.5 l-orjentazzjoni: L-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għandhom ikunu aktar koordinati biex 

jipproteġu liċ-ċittadini tagħhom, id-demokrazija tagħhom u l-valuri tagħhom kontra t-theddid il-ġdid li 
ġej minn barra, bħaċ-ċibersigurtà u l-użu kriminali tal-intelliġenza artifiċjali.  
 

44. 2.3.4.1 l-orjentazzjoni:  L-UE għandha ssaħħaħ l-impenn tagħha li tesporta l-mudell tad-demokrazija 
tagħha u l-valuri tagħha barra mill-fruntieri tagħha. Mhux bl-armi iżda bid-diplomazija, billi jiġu kondiviżi 
l-aħjar prattiki fuq livell internazzjonali u bis-sensibilizzazzjoni. 
 

45. 2.3.4.3 l-orjentazzjoni: L-UE għandha ssaħħaħ il-koordinazzjoni tagħha biex id-djalogu, il-medjazzjoni u 
n-negozjati mal-pajjiżi ġirien isiru aktar effettivi għal kwistjonijiet li jikkonċernaw il-fruntieri. 
 

46. 2.3.5.1 l-orjentazzjoni: Il-protezzjoni taċ-ċittadini Ewropej mill-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-
prevenzjoni ta' ambjenti tax-xogħol mhux tajbin għas-saħħa jew perikolużi.  
 

47. 2.3.6.1 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tagħmel aktar biex timponi t-trasparenza tat-tranżazzjonijiet 
bankarji u finanzjarji. 
 

48. 2.3.7.1 l-orjentazzjoni: Huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-UE jagħmlu aktar biex jikkontrollaw u 
jrażżnu l-fenomeni strutturali tat-terroriżmu u tal-kriminalità organizzata.  
 

49. 2.3.7.2 l-orjentazzjoni: Aħna nipproponu li tinħoloq aġenzija Ewropea għall-ġlieda kontra t-terroriżmu 
u l-kriminalità organizzata (inklużi l-mafja u forom ġodda ta' kriminalità organizzata bħala klikek 
internazzjonali). 
 

50. 2.3.7.3 l-orjentazzjoni: L-istabbiliment ta' pulizija Ewropea reali. 
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Sottofluss 2.4 Il-media u d-diżinformazzjoni 

51. 2.4.1.1 l-orjentazzjoni: Il-politiċi ma għandhomx ikunu jistgħu jkollhom ishma fil-media.  
2.4.1.2 l-orjentazzjoni: Hemm bżonn ta' proċess ta' verifika Ewropew biex tiġi ppruvata l-imparzjalità 
tal-kumpaniji tal-media ffinanzjati mill-politiċi.  
2.4.1.3 l-orjentazzjoni: Jeħtieġ li noħolqu spazju ta' aħbarijiet newtrali. Aħbarijiet li ma jibqgħux jirċievu 
rabtiet emozzjonali.  
2.4.2.1 l-orjentazzjoni: Hemm bżonn ta' proċess ta' verifika Ewropew biex juri l-imparzjalità u l-
oġġettività tal-aħbarijiet. Jeħtieġ li noħolqu spazju ta' aħbarijiet newtrali.  
3.2.2.1 l-orjentazzjoni: Jista' jkun hemm sistema ta' punteġġ jew metrika li tevalwa l-kredibbiltà tal-
fornituri tal-aħbarijiet u l-informazzjoni rilaxxata mill-UE (artikli li ġew ippruvati li huma foloz, eċċ. bħala 
l-metrika). 5.1.2.6 l-orjentazzjoni: Is-separazzjoni tal-politika u tal-media u l-kontroll ta' dik is-
separazzjoni. Fost affarijiet oħra: Il-partijiet ma għandhomx ikunu sidien tal-pjattaformi tal-media. 
 

52. 2.4.2.2 l-orjentazzjoni: Huwa meħtieġ li l-utenti l-ġodda jiġu edukati aħjar biex jifhmu dan l-ispazju 
informattiv. Jeħtieġ li nedukaw lit-tfal mill-iskola u nispjegawlhom kif jinħolqu l-aħbarijiet. Hemm 
illitteriżmu informattiv u jeħtieġ li naħdmu fuq din il-problema. Neħtieġu edukazzjoni dwar il-media.  
2.4.3.1 l-orjentazzjoni: Neħtieġu sessjonijiet ta' taħriġ fl-iskejjel dwar dan is-suġġett, li jedukaw liż-
żgħażagħ biex ikunu infurmati kif xieraq. 
2.4.3.2 l-orjentazzjoni: Neħtieġu aktar avvenimenti ta' taħriġ. Avvenimenti ddedikati b'mod speċjali 
għaċ-ċittadini li jgħixu f'żoni rurali, li permezz tagħhom jistgħu jifhmu l-fluss tal-informazzjoni.  

 
 

Fluss 3: Ir-riforma tal-UE 

Sottofluss 3.1 Ir-riforma istituzzjonali 

 
53. 3.1.1.1 l-orjentazzjoni: Iż-żieda fit-trasparenza tar-raġunijiet għaliex xi pajjiżi kandidati jiġu aċċettati fl-

UE u oħrajn ma jiġux aċċettati. 
 

54. 3.1.1.2 l-orjentazzjoni: Għall-kriterji tal-adeżjoni mal-UE, il-kriterju dwar il-valuri u d-demokrazija 
għandu jingħata prijorità (meta mqabbel mal-iżvilupp ekonomiku). 
 

55. 3.1.2.1 l-orjentazzjoni: Iż-żieda fl-appoġġ tal-UE għall-Istati kandidati sabiex ikunu jistgħu jsaħħu l-
istituzzjonijiet u l-ekonomiji tagħhom (b'mod li jkun issorveljat mill-qrib mill-Unjoni Ewropea). 
 

56. 3.1.3.1 l-orjentazzjoni: Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw għal-listi tal-
partiti tranżnazzjonali matul l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (jew lista tranżnazzjonali waħda jew 
żewġ listi - waħda nazzjonali u waħda tranżnazzjonali). 
 

57. 3.1.5.1 l-orjentazzjoni: Għandu jkun hemm rieżami wiesa' tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. 
 

58. 3.1.5.2 l-orjentazzjoni: Għandu jkun hemm aktar setgħat allokati lil dawk l-istituzzjonijiet tal-UE li jiġu 
eletti direttament miċ-ċittadini tal-UE. 
 

59. 3.1.6.1 l-orjentazzjoni: L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jingħataw isem ġdid sabiex isimhom iħawwad 
inqas liċ-ċittadini.  
3.1.6.2 l-orjentazzjoni: L-Unjoni Ewropea għandu jkollha simboli aktar distinti (bħal logo) li ma jkunux 
tant simili għal organizzazzjonijiet internazzjonali oħra (bħall-Kunsill tal-Ewropa).  
3.1.6.3 l-orjentazzjoni: L-Unjoni Ewropea għandha tkun preċiża fil-komunikazzjonijiet tagħha - għandha 
tuża l-kelma "Unjoni Ewropea" minflok "Ewropa", minħabba li l-Ewropa mhijiex biss l-Unjoni Ewropea, 
iżda hija terminu usa'. 
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Sottofluss 3.2 It-teħid ta' deċiżjonijiet 

60. 3.2.2.2 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' pjattaforma online fejn iċ-ċittadini jkunu jistgħu jippubblikaw 
informazzjoni li mhumiex ċerti dwarha, u l-esperti jkunu jistgħu jivverifikaw l-informazzjoni bil-fatti. 
 

61. 3.2.3.1 l-orjentazzjoni: Għandu jsir referendum madwar l-UE kull meta jkun hemm kwistjoni ta' sinifikat 
estrem għaċ-ċittadini Ewropej kollha. 
 

62. 3.2.3.2 l-orjentazzjoni: Għandha ssir riflessjoni aktar profonda fir-rigward tal-votazzjoni online u l-
kontribut taċ-ċittadini online biex jiġi affettwat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 
 

63. 3.2.3.3 l-orjentazzjoni: Għandu jkun hemm sistema ta' kontroll u ta' obbligu ta' rendikont parlamentari 
akbar jew totali fir-rigward ta' deċiżjonijiet dwar l-għajnuna finanzjarja / il-benesseri / u kif il-fondi 
komunitarji jintefqu fl-UE.  
 

64. 3.2.4.1 l-orjentazzjoni: Minflok għandha tintuża sistema alternattiva ta' votazzjoni. Il-"piż" tal-
votazzjoni għandu jiġi kkalkolat b'mod ġust, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-pajjiżi ż-żgħar.  
 

65. 3.2.4.2 l-orjentazzjoni: Jeħtieġ li jkun hemm bidla strutturali fit-trattati eżistenti, jew inkella, 
kostituzzjoni ġdida li jkun hemm qbil dwarha mill-Istati Membri. 
 

66. 3.2.4.3 l-orjentazzjoni: Huwa importanti ħafna li kwalunkwe sistema maħluqa tipprovdi setgħa ta' vot 
relattivament ġusta jew "piż" lil pajjiżi iżgħar fir-rigward tat-teħid ta' deċiżjonijiet. 
 

67. 3.2.5.1 l-orjentazzjoni: Għandu jkun hemm mekkaniżmu fejn il-Parlament jinqabeż temporanjament u 
d-deċiżjonijiet jittieħdu immedjatament mill-Kunsill tal-UE. 
 

68. 3.2.5.2 l-orjentazzjoni: Għandu jkun hemm korp rappreżentattiv ta' esperti taċ-ċittadini li jipprovdi 
informazzjoni u gwida lill-Parlament Ewropew f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. 

 

Sottofluss 3.3 Integrazzjoni aktar mill-qrib 

69. 3.3.1.1 l-orjentazzjoni: Grupp ta' esperti l-ewwel jipproponi kif tali struttura ekonomika komuni tista' 
tkun u x'konsegwenzi jkollha l-istruttura ekonomika komuni ssuġġerita - qabel ma nibdew niddiskutu 
jekk irridu li jkollna struttura ekonomika komuni jew le. 
 

70. 3.3.1.2 l-orjentazzjoni: Huwa importanti li tiġi stabbilita bażi komuni għall-Istati Membri kollha (l-istess 
opportunitajiet, l-istess livell) sabiex tintlaħaq struttura ekonomika komuni. 
 

71. 3.3.2.1 l-orjentazzjoni: Aħna nissuġġerixxu li jkun hemm aktar investimenti pubbliċi sabiex tittejjeb il-
kwalità tal-ħajja tan-nies (infrastruttura, toroq, iżda nistgħu nikkunsidraw ukoll l-akkomodazzjoni/l-
akkomodazzjoni soċjali). 
 

72. 3.3.2.2 l-orjentazzjoni: It-tassazzjoni tal-korporazzjonijiet il-kbar/l-introjtu minn korporazzjonijiet kbar 
biex jikkontribwixxi għall-investimenti pubbliċi, biex it-tassazzjoni tintuża sabiex isir investiment fl-
edukazzjoni u fl-iżvilupp ta' kull pajjiż (ir-riċerka u l-iżvilupp, il-boroż ta' studju - Erasmus, eċċ.). 
 

73. 3.3.2.3 l-orjentazzjoni: Tassazzjoni progressiva tat-tranżazzjonijiet finanzjarji u tal-banek biex jinkiseb 
introjtu minn tranżazzjonijiet finanzjarji kbar.  
 

74. 3.3.3.2 l-orjentazzjoni: Stħarriġ pan-UE permezz ta' kampjun aleatorju ta' ċittadini infurmati dwar liema 
direzzjoni għandha tittieħed, kampanja ta' informazzjoni pan-UE dwar l-eżiti possibbli ta' tali bidliet 
qabel ma jsir dan. 
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75. 3.3.3.3 l-orjentazzjoni: It-tħejjija ta' xenarju ta' kriżi li fih jiżdiedu s-setgħat tal-UE. 
 

76. 3.3.4.1 l-orjentazzjoni: Il-ħtieġa li l-ewwel nistabbilixxu x'aħna fl-Ewropa, u wara dan biss nistgħu 
ngħidu dak li m'aħniex (suġġeriment: Dan jista' jsir permezz ta' stħarriġ fost iċ-ċittadini). 
 

Fluss 4: Il-bini ta' identità Ewropea 

Sottofluss 4.1 L-edukazzjoni dwar id-demokrazija 

77. 4.1.1.1 l-orjentazzjoni: L-użu tal-intelliġenza artifiċjali biex tgħin fil-proċess tat-traduzzjoni. 
78. 4.1.1.2 l-orjentazzjoni: L-użu ta' lingwa ewlenija (bħall-Ingliż) sabiex issir il-komunikazzjoni. 

 
79. 4.1.1.3 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' applikazzjoni li tista' xxerred l-informazzjoni dwar kwistjonijiet 

demokratiċi u tittraduċi din fil-lingwa tal-utent. 
 

80. 4.1.2.1 l-orjentazzjoni: L-inkoraġġiment ta' proċessi ta' stil demokratiku fl-iskejjel - bħall-kunsilli tal-
istudenti li jivvutaw dwar kwistjonijiet amministrattivi bażiċi fl-iskola. L-użu tal-internet u tat-
teknoloġija tal-kompjuter (stħarriġ online) biex jitqajmu kwistjonijiet.  

 
81. 4.1.2.2 l-orjentazzjoni: L-inklużjoni tal-istudji tal-UE bħala parti mill-kurrikulu madwar l-Istati Membri 

tal-UE.  
4.1.3.1 l-orjentazzjoni: Aktar ma dan il-proċess edukattiv jibda malajr, aħjar. Suġġeriment magħmul 
mill-bidu mill-età ta' 10-12+. Il-kunċett tal-Kunsill tal-istudenti għandu jibda fl-età ta' 12-il sena. Taħt dik 
l-età għandu jkun hemm involviment xieraq skont l-età  
4.1.4.1 l-orjentazzjoni: Ma għandniex ngħallmu fehmiet politiċi iżda ngħallmu dwar il-proċessi 
demokratiċi tal-UE u kif taħdem. Id-differenza għandha tkun ċara kemm għall-għalliema kif ukoll għall-
istudenti.  
4.1.4.2 l-orjentazzjoni: Mhux iċ-ċittadini kollha qablu li jista' jintlaħaq qbil dwar sillabu trans-Ewropew 
bejn l-Istati Membri.  
4.1.4.3 l-orjentazzjoni: Għandu jkollna proċess sempliċi dwar kif nispjegaw l-UE lil kulħadd. 
4.1.5.1 l-orjentazzjoni: Is-sistemi tal-edukazzjoni fl-UE ma għandhomx ikunu uniformi. 
4.2.2.3 l-orjentazzjoni: Kurrikulu uniformi fl-iskejjel dwar l-UE diġà fl-iskejjel primarji.  
4.3.8.1 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' suġġett ġdid għall-edukazzjoni sekondarja li jintroduċi kontenut 
dwar il-funzjonament attwali tal-UE u l-miżuri li tieħu u kif dawn jaffettwaw liċ-ċittadini.  
5.1.2.1 l-orjentazzjoni: Bħala bażi għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, hija meħtieġa aktar informazzjoni 
dwar l-UE u aktar komunikazzjoni liċ-ċittadini. In-nies jeħtieġ li jitgħallmu aktar dwar il-politika tal-UE u 
dik Ewropea (pedagoġija, edukazzjoni u taħriġ). 
 

82. 4.1.2.3 l-orjentazzjoni: L-iskejjel jistgħu jiġu inċentivati permezz ta' għotjiet jew tagħmir mogħti b'xejn 
biex iħeġġu lill-iskejjel jimplimentaw studji demokratiċi tal-UE.  
4.1.3.2 l-orjentazzjoni: Għandhom jingħataw sussidji lill-iskejjel li jintroduċu prattiki demokratiċi bħala 
parti mill-ħajja tal-iskola. Dan ma għandux ikun obbligatorju iżda l-iskejjel għandhom jingħataw 
inċentivi. 

 

Sottofluss 4.2 Il-valuri u l-identità Ewropej 

83. 4.2.1.1 l-orjentazzjoni: It-tfittxija għall-kawżi tan-nazzjonaliżmu u l-protezzjoniżmu ta' xi Stati Membri, 
speċjalment permezz tad-djalogu dwar il-valuri u l-fehim korrett tal-kunċetti relatati. 
 

84. 4.2.1.2 l-orjentazzjoni: L-indirizzar tal-kwistjoni tal-estremiżmu politiku, li spiss jisfrutta s-sentiment 
kontra l-Ewropa għall-finijiet tiegħu stess. 
 

85. 4.2.1.3 l-orjentazzjoni: It-titjib fil-komunikazzjoni kontinwa maċ-ċittadini tal-Istati Membri. L-
involviment akbar taċ-ċittadini fil-proċess. Iċ-ċittadini għandhom jingħataw l-opportunità li 
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jipparteċipaw bl-akbar mod possibbli. 
 

86. 4.2.1.5 l-orjentazzjoni: Il-koordinazzjoni tal-konformità mar-regoli Ewropej fil-livelli kollha, anke fil-livell 
nazzjonali u lokali. 
 

87. 4.2.2.2 l-orjentazzjoni: L-adattament tal-informazzjoni għal ċerti gruppi. Il-bidla u s-simplifikazzjoni tat-
terminoloġija. 
 

88. 4.2.2.4 l-orjentazzjoni: L-involviment tal-gruppi kollha ta' ċittadini b'modi innovattivi differenti. 
 

89. 4.2.2.5 l-orjentazzjoni: Il-fatt li n-nies jitħallew jivvjaġġaw, jiltaqgħu u jiddiskutu aktar diversi 
kwistjonijiet fi ħdan l-UE. Anke dawk li mhumiex f'pożizzjoni tajba finanzjarjament. Il-ħolqien ta' fond 
speċjali għal dan il-għan (bħall-Erasmus).  
4.3.3.1 l-orjentazzjoni: Li jinħolqu aktar programmi jew attivitajiet ta' skambju Ewropej, bħall-
programm Erasmus jew din il-konferenza, sabiex in-nies ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn pajjiżi oħra, 
jiltaqgħu man-nies ta' pajjiżi oħra u jkollhom djalogu dwar ħajjithom u r-relazzjoni tagħhom mal-
Ewropa. 
 

90. 4.2.3.1 l-orjentazzjoni: L-indirizzar tal-problema tad-diżinformazzjoni. Tingħata aktar attenzjoni lis-sors 
tal-miżinformazzjoni. 
 

91. 4.2.3.2 l-orjentazzjoni: Jingħata appoġġ b'mod attiv lill-Istati Membri fil-problemi lokali tagħhom 
b'kampanji ta' diżinformazzjoni. 
 

92. 4.2.3.3 l-orjentazzjoni: Tinstab soluzzjoni għall-kriżijiet migratorji. 
 

93. 4.2.3.4 l-orjentazzjoni: Żieda fis-sigurtà tal-internet - protezzjoni mill-hacking. 
 

94. 4.2.3.5 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' politika barranija komuni tal-UE. Il-koordinazzjoni tal-passi fil-
politika barranija bejn l-UE u l-Istati Membri. 
 

95. 4.2.4.1 l-orjentazzjoni: It-titjib tal-proċess tal-ġbir tat-taxxa minn kumpaniji multinazzjonali ewlenin. L-
indirizzar ukoll tal-problema tar-rifuġji fiskali. 
 

96. 4.2.4.2 l-orjentazzjoni: It-titjib fit-trasparenza tal-fondi tal-UE - fl-Istati Membri u fl-istituzzjonijiet tal-
UE. 

 

Sottofluss 4.3 L-informazzjoni dwar l-UE 

97. 4.3.3.2 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' fora online u postijiet għal-laqgħat fejn iċ-ċittadini jistgħu jisimgħu, 
jistaqsu mistoqsijiet u jidħlu fi djalogu mar-rappreżentanti Ewropej, bi traduzzjoni multilingwi. 
  

98. 4.3.5.1 l-orjentazzjoni: L-użu ta' strateġiji ta' komunikazzjoni li jikkomunikaw b'lingwa aktar sempliċi u 
aċċessibbli, li jakkumpanjaw din il-komunikazzjoni b'rapporti aktar dettaljati u aktar tekniċi, sabiex kull 
persuna li tkun tixtieq issir taf aktar, tkun tista' tagħmel dan  
4.3.7.2 l-orjentazzjoni: Isir użu aħjar mir-rwol ewlieni tal-media soċjali llum.  
4.3.7.3 l-orjentazzjoni: L-analiżi ta' min hija l-udjenza fil-mira, x'tip ta' kanali tuża biex tikkomunika u l-
adattament tal-komunikazzjoni għal dawk il-kanali (billi jiżdiedu links għal dawk li jridu jsiru jafu aktar). 
 

99. 4.3.5.3 l-orjentazzjoni: Ix-xandir ta' reklami tal-UE f'avvenimenti ewlenin (Eurovision, avvenimenti 
sportivi, eċċ.) u fi programmi bl-akbar numru ta' telespettaturi 
 

100.  4.3.6.1 l-orjentazzjoni: Il-fatt li l-gvern tal-UE jsir aktar miftuħ għaċ-ċittadini. 
 

101. 2.1.3.2 l-orjentazzjoni: L-inkoraġġiment biex il-mezzi tal-media nazzjonali jkopru aktar żviluppi fil-livell 
tal-UE.  
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3.2.1.1 l-orjentazzjoni: Il-media għandha tiġi mħeġġa bil-qawwa biex tipprovdi aktar ħin ta' xandir għal 
kwistjonijiet Ewropej, u l-attivitajiet fl-Unjoni Ewropea.  
4.3.1.1 l-orjentazzjoni: Għandu jkun hemm ħin allokat għall-aħbarijiet fil-programmi tal-aħbarijiet tat-
televiżjoni pubblika dwar l-Ewropa, bl-istess mod bħal ma jkun hemm ħin allokat għall-isport jew 
suġġetti oħra.  
4.3.5.2 l-orjentazzjoni: Fil-media għandu jkun hemm programmi, slots, li jirrapportaw speċifikament 
dwar l-UE.  
4.3.7.4 l-orjentazzjoni: L-inklużjoni fl-aħbarijiet tat-televiżjoni ta' ħin allokat għall-informazzjoni dwar l-
UE, kif isir għall-isport u kwistjonijiet oħra. 
3.2.1.2 l-orjentazzjoni: Il-kanal tat-televiżjoni jew l-aġenzija tal-aħbarijiet Ewropej eżistenti li jiddiskutu 
kwistjonijiet relatati mal-attivitajiet tal-UE (il-kunsill, il-parlament, id-deċiżjonijiet, eċċ.) għandhom jiġu 
estiżi milli jkopru madwar terz taċ-ċittadini tal-UE għaċ-ċittadini kollha tal-UE li jixtiequ jużawhom. L-
informazzjoni kollha rilaxxata mill-UE għandha tkun fattwali u imparzjali.  
3.2.3.4 l-orjentazzjoni: Id-dibattiti pubbliċi mxandra mill-UE jistgħu jkunu soluzzjoni potenzjali. Jista' 
jkun hemm gazzetti u aġenziji tal-aħbarijiet li jwasslu din l-informazzjoni lin-nies.  
3.3.3.1 l-orjentazzjoni: It-titjib fl-għoti tal-informazzjoni liċ-ċittadini dwar l-UE: Kanal fejn insibu l-
informazzjoni kollha dwar l-UE, tim tal-PR tal-UE li jinforma dwar l-attivitajiet tal-UE permezz ta' kanali 
differenti biex jintlaħqu gruppi fil-mira differenti, kif ukoll possibbiltà li l-Istati Membri jiġu involuti fl-
għoti ta' informazzjoni b'mod attiv dwar l-attivitajiet tal-UE, inkluż fil-kurrikulu tal-iskola, f'format faċli 
u divertenti.  
4.3.2.1 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' kanal jew aġenzija ta' informazzjoni Ewropej indipendenti biex 
jittrażmettu informazzjoni vera u jiġġieldu l-aħbarijiet foloz u preġudikati. 
4.3.7.1 l-orjentazzjoni: Neħtieġu kanal ta' informazzjoni li jista' jittrażmetti dik l-informazzjoni (dak li 
tagħmel l-UE u għaliex).  
5.2.3.2 l-orjentazzjoni: L-involviment tal-media fil-promozzjoni tal-mekkaniżmi ta' trasparenza tal-UE. 

 
 

Fluss 5: It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 

Sottofluss 5.1 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  

102. 5.1.1.1 l-orjentazzjoni: Neħtieġu trasparenza dwar dak li ġie diskuss fil-proċessi tal-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini. 
 

103. 5.1.1.2 l-orjentazzjoni: Id-deċiżjonijiet kollha tal-UE għandhom ikunu trasparenti sabiex iċ-ċittadini 
jħossuhom involuti. 
5.1.1.3 l-orjentazzjoni:  Il-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi jeħtiġilhom joħolqu b'mod proattiv it-
trasparenza u ċ-ċittadini jeħtiġilhom jiġu informati b'mod proattiv 

 
104. 5.1.2.5 l-orjentazzjoni: Ir-rabta bejn l-għarfien espert u l-politika għandha tiġi istituzzjonalizzata. Din 

għandha tiġi stabbilita u tkun trasparenti, bħall-konsultazzjoni dwar kif jintgħażlu l-esperti governattivi. 
 

105. 5.1.2.3 l-orjentazzjoni: Irridu nagħmluha l-votazzjoni attraenti. Ma rridux vot obbligatorju. 
 

106. 5.1.2.4 l-orjentazzjoni: Rappreżentanza kostanti taċ-ċittadini fil-Parlament tal-UE / fil-Kummissjoni 
Ewropea; Iċ-ċittadini għandhom jiġu involuti fil-proċess li bih jittieħdu d-deċiżjonijiet. 
5.2.1.1 l-orjentazzjoni: Involviment akbar tal-membri tal-parlament bil-proposti u l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini b'allokazzjoni speċifika ta' ħin fl-aġenda tal-Parlamenti għall-involviment maċ-ċittadini. 

 
107. 5.1.3.1 l-orjentazzjoni: Demokrazija diretta: Id-definizzjoni b'mod konkret tas-suġġetti li fuqhom 

għandha tintuża d-demokrazija diretta. 
 

108. 5.1.3.2 l-orjentazzjoni: Iċ-ċittadini kollha għandhom ikunu jistgħu jivvutaw dwar il-kostituzzjoni 
Ewropea. 
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109. 5.1.4.1 l-orjentazzjoni: Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri u tal-UE għandha tittejjeb f'xi oqsma ta' 
politika. L-oqsma / il-kompetenzi ta' azzjoni tal-UE ma għandhomx jiġu estiżi mingħajr raġuni ("bl-
addoċċ"). 
 

110. 5.1.4.2 l-orjentazzjoni: Issir analiżi dwar ir-raġuni għaliex hemm telf ta' fiduċja bejn il-politika u ċ-
ċittadini. 
 

111. 5.1.5.1 l-orjentazzjoni: Pjattaforma ta' informazzjoni għal ksur jew nuqqas ta' konformità mad-direttivi 
u r-regolamenti tal-UE. 
 

Sottofluss 5.2 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  

112. 2.1.3.3 l-orjentazzjoni: L-UE għandha tkun moħħha miftuħa għall-ideat li ġejjin direttament miċ-
ċittadini, mhux biss mill-gvernijiet nazzjonali. Pereżempju: il-ħolqien ta' pjattaforma madwar l-UE għall-
bidu ta' petizzjonijiet u inizjattivi ċiviċi.  
5.2.1.3 l-orjentazzjoni: Pjattaforma ta' skambju bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti. B'mekkaniżmi 
ta' feedback u bir-reġistrazzjoni tal-interazzjonijiet. 

 
113. 5.2.1.4 l-orjentazzjoni: Konsultazzjoni estiża għaċ-ċittadini qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet.  

5.2.3.4 l-orjentazzjoni: Mekkaniżmi obbligatorji għall-konsultazzjoni taċ-ċittadini meta jkun hemm 
proposta għal tnaqqis fid-drittijiet taċ-ċittadini. 
 

114. 5.2.1.5 l-orjentazzjoni: It-titjib tal-mekkaniżmi ta' rapportar tal-politiċi liċ-ċittadini u mhux biss lill-partiti 
tagħhom. Jeħtieġ li mmorru lil hinn mir-rapporti annwali. Bħala tħejjija għall-elezzjonijiet, kull 
rappreżentant għandu jagħti rapport ta' dak li jkun wettaq. 
 

115. 5.2.2.1 l-orjentazzjoni: Programmi għall-iskejjel u l-kumpaniji dwar x'qed isir fir-rigward ta' mekkaniżmi 
għall-parteċipazzjoni u l-istrumenti eżistenti.  
5.3.1.4 l-orjentazzjoni: Il-ħolqien ta' kurrikulu Ewropew (dwar il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini għal 
suġġett dwar iċ-ċittadinanza/ l-etika, kif ukoll għall-kurrikulu ġenerali). 

 
116. 5.2.3.1 l-orjentazzjoni: L-involviment tal-muniċipalitajiet, l-entitajiet lokali u reġjonali biex isejħu liċ-

ċittadini u jippromwovu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-mekkaniżmi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. 
Ikun hemm involviment speċjali tal-iskejjel u taż-żgħażagħ. Mingħajr ma jiġu minsija l-adulti. 
 

117. 5.2.3.3 l-orjentazzjoni: It-tnaqqis taż-żmien u r-rekwiżiti biex jiġu applikati mekkaniżmi ta' trasparenza 
u ta' parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
 
 

Sottofluss 5.3 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini  

118. 5.3.3.4 l-orjentazzjoni: L-UE jeħtiġilha tippromwovi l-uffiċċji lokali fil-muniċipalitajiet, biex tikseb taħriġ 
li għandu jiġi infurmat u jkollha aċċess diġitali għall-proċessi tal-informazzjoni u tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-UE. 
 

119. 5.3.4.1 l-orjentazzjoni: Tinxtered il-kelma (anke fil-media tal-massa) dwar il-mekkaniżmi ta' 
parteċipazzjoni li l-UE għandha (b'mod aktar speċifiku meta tkun miftuħa konsultazzjoni).  
 

120. 5.3.4.2 l-orjentazzjoni: Ir-rieżami tal-kriterji tad-dokumenti li ma jistgħux isiru disponibbli għall-
pubbliku.  
 

121. 5.3.4.3 l-orjentazzjoni: Informazzjoni disponibbli b'lingwi differenti tal-UE (mhux biss bl-Ingliż, bil-
Ġermaniż u bil-Franċiż). 
 

122. 4.2.2.1 l-orjentazzjoni: L-iżgurar li kull ċittadin jista' jkollu aċċess għall-informazzjoni (smartphone, 
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internet) 
5.3.3.5 l-orjentazzjoni: L-għoti ta' aċċess għall-internet liċ-ċittadini Ewropej kollha (biex jiġu ggarantiti 
l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni diġitali taċ-ċittadini).  
 

123. 5.3.2.1 l-orjentazzjoni: L-iżgurar tal-impenn tal-politiċi bil-parteċipazzjoni taċ-ċittadini.  
5.3.2.2 l-orjentazzjoni: F'każ li l-proposti taċ-ċittadini jiġu miċħuda, il-politiċi għandhom jintalbu jkunu 
responsabbli għal dan, filwaqt li jiġġustifikaw ir-raġunijiet għaliex il-proposta ma tkomplietx. 

 
124. 3.2.3.5 l-orjentazzjoni: Il-parteċipazzjoni u d-deliberazzjoni taċ-ċittadini bħall-Assemblea taċ-Ċittadini 

għandhom isiru fil-livell lokali.  
5.1.2.2 l-orjentazzjoni: Uża l-panels taċ-ċittadini! Il-prerekwiżit: Il-politiċi jeħtiġilhom jagħtu feedback 
dettaljat dwar ir-riżultati tal-panels.  
5.2.1.2 l-orjentazzjoni:  Il-ħolqien ta' panel taċ-ċittadini b'sede fil-Parlament. L-istabbiliment tad-
drittijiet u d-dmirijiet taċ-ċittadini li huma parti mill-panels, b'mod partikolari l-bidla tal-postijiet u l-
għażla taċ-ċittadini li għandhom ikunu bbażati fuq mekkaniżmi aleatorji. Il-panels taċ-ċittadini jridu jiġu 
appoġġjati minn struttura li tappoġġja d-djalogu bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti.  
5.3.3.1 l-orjentazzjoni: Id-definizzjoni għal liema suġġetti politiċi huwa meħtieġ panel/involviment taċ-
ċittadini (suġġetti ta' prijorità), pereżempju li l-ebda dritt taċ-ċittadini ma għandu jkun ristrett mingħajr 
il-kunsens tal-panels taċ-ċittadini (dan ġara fil-pandemija).  
5.3.3.2 l-orjentazzjoni: L-organizzazzjoni ta' panels taċ-ċittadini biex jarrikkixxu l-opinjoni politika.  
5.3.3.3 l-orjentazzjoni: L-iżgurar li ċ-ċittadini magħżula għad-diskussjoni maċ-ċittadini jkunu 
rappreżentattivi tal-popolazzjoni (id-diversità soċjodemografika u anke l-minoranzi). 


