
 

Rapport ta' sinteżi tas-sitt laqgħa tal-Bord Eżekuttiv 

tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

It-Tnejn 19 ta' Lulju 2021

16.00 - 18.00, Bini Europa (kamra S7, laqgħa ibrida)

Parteċipanti: jekk jogħġbok ara l-lista tal-parteċipanti fl-anness

Sommarju u konklużjonijiet: 

Il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa kellu s-sitt laqgħa tiegħu fid-19
ta' Lulju 2021 fil-bini tal-Kunsill (f'format ibridu).

Is-sitt laqgħa kienet kopreseduta mill-MEP Guy VERHOFSTADT, mis-Segretarju tal-Istat
għall-Affarijiet tal-UE tas-Slovenja, Gašper DOVŽAN, u mill-Viċi President tal-
Kummissjoni għad-Demokrazija u d-Demografija, Dubravka ŠUICA. Is-Sur DOVŽAN
fetaħ u għalaq il-laqgħa.

Il-Bord Eżekuttiv approva l-emenda għall-Artikolu 16 tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Konferenza dwar rappreżentanza akbar tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab soċjali
fil-Plenarja tal-Konferenza.

Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv dwar il-modalitajiet prattiċi aġġornati għall-
organizzazzjoni tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tal-ordni tal-
Panels u fejn jinsabu, u l-metodoloġija biex jiġu inkwadrati s-suġġetti. 

Il-Kopresidenti infurmaw ukoll lill-Bord Eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni attwali tat-tħejjijiet
għall-Gruppi ta' Ħidma tal-Plenarja tal-Konferenza. 
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Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv rigward il-Pjan ta' Komunikazzjoni Konġunt
dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Gašper Dovžan (Kopresident) fetaħ il-laqgħa.



 

1. Emenda għar-Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza dwar ir-rappreżentanza tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab soċjali fil-Plenarja tal-Konferenza 

Dubravka Šuica (Kopresident) ippresidiet dan il-punt tal-aġenda u ppreżentat il-proposta
tal-Kopresidenti biex jiġi emendat l-Artikolu 16 sabiex jiżdied l-għadd ta' rappreżentanti tas-
sħab soċjali u tar-rappreżentanti eletti lokali u reġjonali fil-Plenarja. L-emenda li ġejja għall-
Artikolu 16 ġiet proposta lill-Bord Eżekuttiv:

- Li jiżdiedu s-siġġijiet tas-sħab soċjali minn 8 għal 12-il rappreżentant
- Li jiżdiedu 6 rappreżentanti eletti mill-awtoritajiet reġjonali u 6 rappreżentanti eletti

mill-awtoritajiet lokali.

Matul id-diskussjoni li segwiet, il-parteċipanti indikaw l-appoġġ wiesa' tagħhom għall-
emenda proposta. 

Is-sħab soċjali ntalbu jinnominaw l-4 membri addizzjonali tal-Plenarja, u l-Kumitat tar-
Reġjuni ntalab jikkoordina nomina bilanċjata tas-6 rappreżentanti reġjonali eletti u tas-6
rappreżentanti lokali eletti, mingħajr ma dawn ir-rappreżentanti jkunu membri tal-Kumitat
tar-Reġjuni. 

Saru diversi talbiet dwar il-possibbiltà li jiġu permessi sostituti fil-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv
u tal-Plenarja. Il-Kopresidenti rreferew għall-pożizzjoni maqbula preċedentement li ma
tippermettix dan; bidliet fil-kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet huma possibbli jekk meħtieġ
u l-Kopresidenti jiġu infurmati, iżda ma jista' jkun hemm l-ebda sostitut għal laqgħat
speċifiċi. Barra minn hekk, saret ukoll talba taħt dan il-punt tal-aġenda biex il-Balkani tal-
Punent jiġu inklużi fil-Konferenza .

Il-President ikkonkluda li l-Bord Eżekuttiv approva din l-emenda għall-Artikolu 16 tar-Regoli
ta' Proċedura. 

Konklużjoni: 

Il-Bord Eżekuttiv approva l-emenda għall-Artikolu 16 tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Konferenza dwar rappreżentanza akbar tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab
soċjali fil-Plenarja tal-Konferenza.
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2. Modalitajiet aġġornati għall-organizzazzjoni tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej: 
Informazzjoni mill-Kopresidenti 

Dubravka Šuica (Kopresident) ippresidiet dan il-punt tal-aġenda, filwaqt li enfasizzat l-
aġġornamenti għall-modalitajiet li ġew iċċirkolati qabel il-laqgħa, jiġifieri l-elementi l-ġodda
li jikkonċernaw l-ordni tal-Panels, fejn jinsabu u l-metodoloġija biex tiġi organizzata d-
diskussjoni. Il-President informa wkoll lill-Bord Eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni attwali tal-
proċess tal-għażla, u spjega li madwar 500 ċittadin diġà ntgħażlu, mit-800, u li l-proċess
tal-għażla ser jitlesta sa nofs Awwissu. Filwaqt li s-sitwazzjoni epidemjoloġika jeħtieġ li tiġi
segwita mill-qrib, il-Kopresident enfasizzat l-importanza li l-Panels isiru fiżikament. Barra
minn hekk, hija rrakkomandat li l-panels nazzjonali taċ-ċittadini għandhom jintgħażlu wkoll
b'mod aleatorju u jaħdmu f'konformità mal-gwida pprovduta.

Fid-diskussjoni li segwiet, b'mod ġenerali l-modalitajiet aġġornati ntlaqgħu tajjeb mill-
parteċipanti. 

Tqajmu mistoqsijiet u rimarki fost l-oħrajn dwar il-proċess tal-għażla, b'talbiet għal aktar
trasparenza u għal ġustifikazzjoni dwar ir-rappreżentattività taċ-ċittadini magħżula. Il-
Kopresident Šuica spjegat li l-fornitur estern tas-servizzi nkarigat mill-għażla ser jipprovdi
informazzjoni li tispjega l-konformità mal-kriterji tal-għażla fi tmiem il-proċess.

Tqajmu wkoll xi mistoqsijiet dwar il-metodu li bih iċ-ċittadini jagħżlu s-suġġetti li għandhom
jiffukaw fuqhom, b'mod partikolari minħabba ż-żmien limitat disponibbli għall-Panels għad-
diskussjonijiet, u s-suġġetti ġenerali. Il-Kopresidenti spjegaw li ser jitħejja rapport interim
minn fornitur tas-servizzi li jiddeskrivi u janalizza l-kontribut mill-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi li ser ikun disponibbli fil-bidu ta' Settembru. Huma nnutaw li dan ir-rapport
interim ser jipprovdi bażi tajba biex il-membri tal-panel jagħżlu s-suġġetti, u li dawn jkunu
liberi jidentifikaw il-prijoritajiet tagħhom, jew li jiddiskutu kwalunkwe kwistjoni addizzjonali.
Il-Kopresidenti indikaw ukoll li ser ikun hemm esperti indipendenti li ser jakkumpanjaw lill-
Panels taċ-Ċittadini Ewropej. 

Konklużjoni: 

Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv dwar il-modalitajiet prattiċi aġġornati

għall-organizzazzjoni tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward

tal-ordni tal-Panels u fejn jinsabu, u l-metodoloġija biex jiġu inkwadrati s-suġġetti. 



 

3. Gruppi ta' Ħidma tal-Plenarja tal-Konferenza: Informazzjoni mill-Kopresidenti

Gašper Dovžan (Kopresident) ippresieda dan il-punt tal-aġenda u spjega s-sitwazzjoni
attwali tad-diskussjonijiet dwar il-Gruppi ta' Ħidma, filwaqt li enfasizza li l-Gruppi ta' Ħidma
ma kinux previsti fid-Dikjarazzjoni Konġunta, iżda ġew introdotti fir-Regoli ta' Proċedura
bħala korp preparatorju biex jiġu ffaċilitati d-diskussjonijiet fil-Plenarja. Huwa nnota li
għadu ma ntlaħaq l-ebda kompromess dwar diversi kwistjonijiet, bħar-rwol tal-Gruppi ta'
Ħidma, il-frekwenza tal-laqgħat, ir-rappurtar eċċ. Huwa indika li kien għad hemm il-ħtieġa
ta' diskussjonijiet fil-Kunsill biex tiġi stabbilita l-pożizzjoni tiegħu, iżda li għandu jkun
possibbli li jintlaħaq kompromess f'Settembru.

Il-Kopresident Šuica saħqet li l-Gruppi ta' Ħidma għandhom ikunu limitati għat-tħejjija tal-
Plenarja, abbażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-panels taċ-ċittadini, u biċ-ċittadini fil-qalba,
b'rappreżentant tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej bħala relatur ta' kull Grupp ta' Ħidma,
possibbilment flimkien mal-President, biex tiġi żgurata r-rabta bejn il-Panels u l-Plenarja.
Ħeġġet ukoll biex il-Gruppi ta' Ħidma jsiru fid-dati allokati lill-Plenarja, sabiex jiġi limitat il-
piż fuq iċ-ċittadini. Il-gruppi ta' Ħidma għandhom jiġu appoġġjati mis-Segretarjat Komuni u
l-Presidenti jista' jkollhom ċerta flessibbiltà b'rabta mal-ħin tad-diskors. Il-kopresident Šuica
enfasizzat li għandu jintlaħaq ftehim malajr wara s-sajf sabiex ma jitqattax aktar ħin fuq
kwistjonijiet proċedurali. 

Il-Kopresident Verhofstadt talab li jintlaħaq ftehim dwar il-Gruppi ta' Ħidma malajr kemm
jista' jkun sabiex il-Konferenza tkun tista' tagħmel progress. Huwa ħeġġeġ biex il-Gruppi ta'
Ħidma jibdew fil-Plenarja ta' Ottubru, abbażi ta' rapporti mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi
u rakkomandazzjonijiet minn panels taċ-ċittadini u avvenimenti nazzjonali b'riferiment f'dan
ir-rigward għar-Regoli ta' Proċedura, u li l-Gruppi ta' Ħidma għandhom iħejju l-proposti tal-
Plenarja bil-miktub. Ħeġġeġ li titpoġġa fiduċja fil-Presidenti tal-Gruppi ta' Ħidma u li dawn
ikollhom ċerta flessibbiltà fl-organizzazzjoni tax-xogħol. Huwa indika li l-President ta' kull
Gruppi ta' Ħidma għandu jippreżenta l-eżitu tiegħu lill-Plenarja, iżda immedjatament segwit
minn reazzjoni minn rappreżentant tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej mill-Grupp ta' Ħidma
biex jipprovdi l-apprezzament tiegħu. 

Fid-diskussjoni li segwiet:

- Xi parteċipanti esprimew it-tħassib tagħhom, filwaqt li fakkru fl-objettiv ta' struttura
sempliċi, biċ-ċittadini fil-qalba, filwaqt li insistew fuq in-natura informali tal-Gruppi ta'
Ħidma u fuq l-importanza li l-Gruppi ta' Ħidma jsiru waqt il-ħin allokat lill-Plenarja.

- Xi parteċipanti enfasizzaw l-importanza tal-Gruppi ta' Ħidma fit-tħejjija tal-Plenarja, billi
jeżaminaw il-proposti, u ħeġġew biex il-Gruppi ta' Ħidma jibdew dalwaqt.

- Tqajmet ukoll il-ħtieġa li jsiru laqgħat tal-Gruppi ta' Ħidma qabel il-Plenarja ta' Ottubru,
abbażi tal-kontributi fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. 
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Il-Kopresident Dovžan ħa nota tal-kummenti kollha u kkonkluda li d-diskussjonijiet ser
ikomplu, bil-għan li jintlaħaq ftehim f'Settembru.

Konklużjoni: 

Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni attwali tat-tħejjijiet

tal-Gruppi ta' Ħidma tal-Plenarja tal-Konferenza.



 

4. Pjan ta' Komunikazzjoni Konġunt dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: 
Informazzjoni mill-Kopresidenti

Guy Verhofstadt (Kopresident) ippresieda dan il-punt tal-aġenda u informa lill-Bord
Eżekuttiv dwar il-Pjan ta' Komunikazzjoni Konġunt elaborat mid-Direttorati Ġenerali għall-
Komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, wara t-talba tal-Bord
Eżekuttiv fis-26 ta' Mejju, u laqa' l-possibbiltà ta' suġġerimenti ulterjuri. Huwa għarraf li l-
Pjan ta' Komunikazzjoni Konġunt diġà ta riżultati, b'żieda fiż-żjarat fuq il-Pjattaforma
Diġitali Multilingwi.

Il-Kopresident Verhofstadt semma l-possibbiltà li jintużaw personalitajiet famużi, bħal
persuni sportivi, biex tiġi promossa l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi permezz tal-kodiċi QR
korrispondenti u talab lis-Segretarjat Komuni u lid-Direttorati Ġenerali għall-
Komunikazzjoni tat-tliet Istituzzjonijiet biex jirriflettu dwar soluzzjonijiet aktar kreattivi. Huwa
għarraf ukoll li l-Kopresidenti kienu qablu li l-ġurnalisti għandhom ikunu jistgħu jsegwu l-
Panels taċ-Ċittadini Ewropej, u li d-Direttorati Ġenerali għall-Komunikazzjoni tat-tliet
Istituzzjonijiet jaġixxu bħala intermedjarji bejn iċ-ċittadini interessati u l-ġurnalisti.

Il-Kopresident Dovžan indika li l-Forum Strateġiku ta' Bled li jmiss ser ikun iddedikat għall-
Konferenza, u għalhekk ser jiġġenera aktar interess. Huwa stieden lill-komponenti kollha
tal-Bord Eżekuttiv biex jinvolvu n-networks rispettivi tagħhom.

Il-Kopresident Šuica pprovdiet statistika dwar il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u indikat li
aktar minn 20 000 parteċipant, 1 500 avveniment, u madwar 5 600 idea ġew irreġistrati fuq
il-pjattaforma. Hija enfasizzat ukoll il-ħtieġa ta' aktar komunikazzjoni.

Fid-diskussjoni li segwiet, xi parteċipanti ssuġġerew li jiġi indikat fuq il-Pjattaforma liema
huma x-xejriet taħt kull wieħed mid-disa' suġġetti. Oħrajn ipproponew li l-parlamenti
nazzjonali jista' jkollhom ukoll rwol importanti fil-mobilizzazzjoni taċ-ċittadini, b'avvenimenti
fil-kostitwenzi tagħhom.

Il-Kopresident Verhofstadt ikkonkluda li din il-kwistjoni ser tkun fuq l-aġenda tal-Bord
Eżekuttiv li jmiss, sabiex isegwi mill-qrib u jevalwa l-parteċipazzjoni fuq il-pjattaforma.

Konklużjoni: 

Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv rigward il-Pjan ta' Komunikazzjoni

Konġunt dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Laqgħa li jmiss: 

Id-data tal-laqgħa li jmiss tal-Bord Eżekuttiv għad trid tiġi ffissata.

Gašper Dovžan (Kopresident) għalaq il-laqgħa.
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Kuntatt: Rebecca Rhlalou, membru tas-Segretarjat Komuni


