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RENDIKONT SOMMARJU 
 

Grupp ta' ħidma dwar il-Valuri u d-drittijiet, l-istat tad-dritt, is-sigurtà 
 

ippresedut minn Věra JOUROVÁ, Viċi President, Kummissjoni Ewropea 
 

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022, 10.00 – 12.00 
 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 

Din it-tielet laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu f'format 
ibridu u xxandret dirett pubblikament fuq l-internet. Il-President Věra JOUROVÁ fetħet il-laqgħa billi 
tat merħba speċjali lir-rappreżentanti taċ-ċittadini u ġibdet l-attenzjoni għar-rakkomandazzjonijiet tal-
Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej, li madwar nofshom ġew riferuti lil dan il-grupp ta' ħidma, filwaqt li l-
oħrajn marru fil-Grupp ta' ħidma dwar id-Demokrazija Ewropea. Il-President innotat li r-
rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej attribwiti lill-Grupp ta' ħidma dwar il-Valuri 
nġabru f'ħames raggruppamenti, kif mitlub mill-membri matul il-laqgħa preċedenti. 

 
2. Diskussjoni 
 
Il-President JOUROVÁ bdiet billi stiednet lir-rappreżentanti taċ-ċittadini mill-Panel 2 taċ-Ċittadini 
Ewropej jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar il-Valuri u d-drittijiet, l-istat tad-dritt u 
s-sigurtà, segwiti minn preżentazzjonijiet minn dawk il-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali li kienu lestew 
xogħolhom u li fformulaw rakkomandazzjonijiet li jidħlu fil-kompetenza ta' dan il-grupp ta' ħidma, 
jiġifieri l-panels taċ-ċittadini Franċiżi, Netherlandiżi u Ġermaniżi. Il-President stiednet ukoll lil dawk il-
membri tal-grupp ta' ħidma, li kienu bagħtu kontributi bil-miktub qabel din il-laqgħa, jitkellmu u 
jippreżentaw l-argumenti tagħhom fil-qosor. 
 
Ir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej kif ukoll Nazzjonali (fil-każ tal-panel Ġermaniż, 
permezz ta' komunikazzjoni bil-miktub li nqrat mill-President) irrappurtaw dwar ir-
rakkomandazzjonijiet tagħhom, li, bħalma ssottolinjaw, kienu mmirati lejn it-terminu medju u kellhom 
l-għan li jiżguraw UE b'aktar koeżjoni, fejn iċ-ċittadini jkunu konxji ta' identità komuni bbażata fuq id-
drittijiet u l-valuri kondiviżi. Iċ-ċittadini, pereżempju, semmew il-bżonn li jiġu protetti l-persuni 
vulnerabbli; li jiġi żgurat il-forniment universali ta' ħtiġijiet bażiċi bħall-akkomodazzjoni u l-kura tas-
saħħa; li tiġi ffaċilitata ċ-ċittadinanza attiva; li jiġi żgurat ir-rispett tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri 
kollha; li tintemm id-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, is-sesswalità, ir-razza u r-reliġjon; li titjieb is-
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sigurtà fil-fruntieri esterni tal-UE; li titjieb l-integrazzjoni tal-migranti; li tissaħħaħ il-kompetenza tal-
UE fir-rigward tal-protezzjoni tad-data; li jsir titjib fl-indipendenza u d-diversità tas-sjieda tal-midja; li 
titjieb il-verifika tal-fatti inkluż permezz ta' pjattaforma għall-korrezzjoni ta' miżinformazzjoni dwar l-
UE;  li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat suq tax-xogħol aktar inklużiv b'azzjoni pożittiva biex tingħata 
għajnuna lill-minoranzi u lill-gruppi vulnerabbli;  li tiġi miġġielda l-korruzzjoni u jingħalqu r-rifuġji 
fiskali; li jittejbu l-istandards tat-trattament xieraq tal-annimali; li l-UE jkollha awtonomija u kapaċità 
akbar għad-difiża u s-sigurtà; li jinħoloq festival annwali tal-Ewropa; u li niddefendu l-valuri Ewropej 
fuq livell internazzjonali.  Iċ-ċittadini enfasizzaw li jridu tweġibiet ċari għar-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom u spjegazzjonijiet dettaljati jekk xi wħud minnhom ma jinħassx il-bżonn li jiġu kkunsidrati. 
 
Il-membri tal-grupp ta' ħidma mbagħad irreaġixxew f'diskussjoni miftuħa għal dawn il-
preżentazzjonijiet u indikaw l-appoġġ jew l-oppożizzjoni tagħhom għad-diversi rakkomandazzjonijiet 
jew irriflettew dwar kif l-aħjar jiġu implimentati.  
 
Ħafna membri tal-grupp ta' ħidma indikaw l-appoġġ tagħhom għall-għanijiet tal-biċċa l-kbira tar-
rakkomandazzjonijiet u identifikaw wħud minnhom li kien jistħoqqilhom appoġġ partikolari, fosthom 
dawk li jikkonċernaw l-istat tad-dritt, it-tisħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini u n-nondiskriminazzjoni. 
 
Diversi membri tal-grupp ta' ħidma ġibdu l-attenzjoni għal rakkomandazzjonijiet oħra tal-panels taċ-
ċittadini jew ideat mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, bħall-applikabbiltà diretta tal-Karta tad-
Drittijiet tal-UE għal-leġiżlazzjoni nazzjonali, passaport tal-UE bħala simbolu taċ-ċittadinanza, il-bżonn 
ta' votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata għal deċiżjonijiet dwar sanzjonijiet skont l-Artikolu 7, 
estensjoni konsiderevoli tal-programm ERASMUS, il-ftuħ mill-ġdid tal-proċess kostituzzjonali Ewropew 
filwaqt li jitqiesu r-riskji li dan jimplika, u protezzjoni aħjar għan-negozji kontra d-dewmien fil-ħlasijiet 
tal-fatturi.  
 
Xi membri tal-grupp ta' ħidma esprimew riżervi dwar rakkomandazzjonijiet partikolari, bħal dawk dwar 
l-agrikoltura, lingwa operattiva waħda għall-UE, konferenza annwali dwar l-istat tad-dritt, u l-indukrar 
universali tat-tfal. Oħrajn wissew dwar il-perikli tal-adeżjoni għaġġelija ta' Stati Membri ġodda jekk ma 
jkunux lesti, jew jekk l-UE ma tkunx lesta.  Xi wħud beżgħu mill-involviment eċċessiv tal-UE fi 
kwistjonijiet li għandhom jitħallew f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali. 
 
Xi membri tal-grupp ta' ħidma ressqu suġġerimenti alternattivi għal dawk li kien hemm fir-
rakkomandazzjonijiet tal-panels taċ-ċittadini, bħal karti ħomor għall-parlamenti nazzjonali biex 
jopponu proposti leġiżlattivi tal-UE, id-deregolamentazzjoni tal-ekonomija tal-UE u l-għoti ta' 
awtonomija jew indipendenza akbar għar-reġjuni li jagħmlu din l-għażla. 
 
Xi membri tal-grupp ta' ħidma qajmu l-kwistjoni tal-"fattibbiltà" tar-rakkomandazzjonijiet u talbu 
indikazzjonijiet dwar kemm jista' jkun faċli li jiġu implimentati, jew jekk xi wħud kinux diġà parti minn 
proċeduri li għaddejjin. Oħrajn argumentaw li sta għall-Konferenza li tindika x'kien mixtieq, 
irrispettivament mid-diffikultajiet li jista' jkun hemm fl-implimentazzjoni tagħhom.  Il-President saħqet 
li, billi kienet taffettwa l-gruppi ta' ħidma kollha, din il-kwistjoni kellha tiġi deċiża mill-Bord Eżekuttiv 
tal-Konferenza jew mill-Kopresidenti. 
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Xi parteċipanti ħabbru li kellhom, jew kienu qed iħejju, tweġibiet bil-miktub għar-rakkomandazzjonijiet 
u l-President assigurat li dawn kienu se jiġu kkunsidrati kif dovut. Membru tal-grupp ta' ħidma 
ssuġġerixxa li fil-laqgħa li jmiss tingħata lista tal-aktar għaxar ideat li rċevew appoġġ fuq il-Pjattaforma 
Diġitali fi ħdan il-kompetenza tal-grupp ta' ħidma u li l-awturi tagħhom jiġu mistiedna għal laqgħa tal-
grupp.  
 
Żewġ rappreżentanti tal-Istati Membri ġibdu l-attenzjoni għal problema bl-għoti ta' informazzjoni minn 
inizjattivi organizzati fil-livell nazzjonali, u talbu kjarifika tal-proċess li jikkonċerna l-kontributi tal-
Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali u l-avvenimenti relattivi għall-Konferenza. 
 
Il-President tat l-aħħar kelma lir-rappreżentanti taċ-ċittadini. Ħafna minnhom enfasizzaw il-bżonn ta' 
segwitu effettiv u viżibbli tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom u tal-konklużjonijiet tal-Konferenza, kif 
ukoll spjegazzjoni sħiħa jekk xi proposta ma tiġix attwata. 
 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

Il-President Věra JOUROVÁ rringrazzjat lill-parteċipanti kollha tal-kontribut prezzjuż tagħhom. Hija 
għalqet il-laqgħa billi kkonkludiet li: 

• il-grupp ta' ħidma se jkompli jiġbor ideat u opinjonijiet mill-mekkaniżmi kollha tal-Konferenza 
(il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali, il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi). Innotat li fil-
laqgħat li jmiss tal-grupp ta' ħidma kien se jingħata l-ispazju neċessarju lil dawk il-Panels taċ-
Ċittadini Nazzjonali li kienu għadhom ma kkonkludewx xogħolhom, u ċċarat li għaddej 
skambju kontinwu fil-livell tekniku dwar il-forma li għandhom jieħdu l-kontributi tal-Panels 
taċ-Ċittadini Nazzjonali u l-avvenimenti relattivi, u enfasizzat li r-rappreżentanti tal-Panels 
Nazzjonali setgħu jkunu preżenti għal-laqgħat tal-grupp ta' ħidma u tal-Plenarja;   

• sussegwentement, l-opinjonijiet miġbura jkunu jridu jiġu kkonsolidati b'mod koerenti u 
armonizzat biex jitressqu quddiem il-Plenarja;  

• f'din il-perspettiva, il-Kopresidenti tal-Konferenza u l-Bord Eżekuttiv għandhom jiffissaw 
skadenza għal kontributi ġodda, speċjalment fir-rigward tal-Pjattaforma. Il-membri tal-grupp 
ta' ħidma jridu jiġu infurmati bir-riżultati tal-Pjattaforma – li se jitqiesu kif xieraq – fi żmien 
debitu;   

• il-Konferenza x'aktarx tingħalaq fid-9 ta' Mejju, b'eżitu finali li għandu jkun ibbażat fuq il-
kontribut magħmul mill-mekkaniżmi kollha tal-Konferenza.  

 

 


