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1. Għażla aleatorja ta’ ċittadini, rappreżentattivi tad-diversità soċjoloġika tal-UE 
 
 

• Sabiex tiġi żgurata d-diversità billi tiġi -applikata metodoloġija kredibbli, u issa fuq il-bażi ta' 
evidenza li ġejja minn bosta esperjenzi tal-assemblej taċ-ċittadini fil-livell lokali, nazzjonali u dak 
Ewropew, l-għażla tal-parteċipanti saret billi ċ-ċittadini ntgħażlu b’mod arbitrarju, bil-għan li 
jikkostitwixxu "panels" rappreżentattivi tad-diversità soċjoloġika tal-UE (gruppi differenti 
rrappreżentati fuq il-bażi ta’ ħames kriterji: in-nazzjonalità, l-ambjent urban/rurali, il-kuntest 
soċjoekonomiku, il-ġeneru u l-età). 

 

• L-għażla ta’ 800 ċittadin (u 200 ċittadin bħala riżerva) saret (bejn Mejju u nofs Awwissu) u tkopri 
l-popolazzjoni kollha (limitata għaċ-ċittadini tal-UE). Iċ-ċittadini ġew ikkuntattjati prinċipalment 
bit-telefon (ġenerazzjoni arbitrarja ta’ numri tat-telefon– fissi u ċellulari) f’ diversi drabi sabiex 
jiġi spjegat l-għan u jinkiseb il-kunsens tagħhom. Wara l-qbil tagħhom, huma rċevew ittra ta’ 
stedina li tispjega eżattament x’inhu mistenni minnhom. Iċ-ċittadini ser jirċievu appoġġ u gwida 
professjonali tul il-proċess kollu. 

 

• Kull Panel taċ-Ċittadini Ewropej ser ikun kompost minn 200 ċittadin sabiex jintlaħaq bilanċ bejn 
id-diversità (iffaċilitata meta l-għadd ikun ogħla) u l-faċilità tal-proċess ta’ deliberazzjoni (peress 
li l-aħjar ħidma ssir permezz ta’ taħlita ta’ laqgħat plenarji u gruppi ta’ ħidma), u biex titqies il-
proporzjonalità digressiva applikata għall-kompożizzjoni tal-PE. 

 

• Peress li l-Konferenza għandha l-għan li tippermetti fokus speċifiku fuq iż-żgħażagħ, terz taċ-
ċittadini li jiffurmaw Panel taċ-Ċittadini ser ikollhom bejn 16 u 25 sena . Barra minn hekk, ser 
tinħoloq rabta speċjali bejn dan il-grupp taż-żgħażagħ u l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ. 

 

• Id-dimensjoni tal-għażla aleatorja għandha twassal għall-parteċipazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ 
ċittadini, inkluż dawk li normalment ma jinvolvux ruħhom fl-affarijiet Ewropej. L-għażla 
għalhekk segwiet metodoloġija li tiżgura l-involviment xieraq, permezz ta’ timijiet 
professjonali u mħarrġa sew, maċ-ċittadini kkuntattjati. Il-Kummissjoni ffirmat kuntratt ma’ 
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kumpanija esterna għal din l-għażla arbitrarja ta’ parteċipanti. F’dawn l-isforzi huma appoġġati 
wkoll mill-kuntratturi tal-"metodoloġija" (ara hawn taħt). 

 

• Informazzjoni ġenerali dwar l-għamla tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej tinsab fid-dokument li ġej: 
“Kantar - Għażla taċ-ċittadini - ħarsa ġenerali għal kull kriterju u kwota.” 

 
 

2. Disinn u metodoloġija 

 

• Ser ikun hemm erba’ Panels taċ-Ċittadini Ewropej. 
 

• Is-suġġetti għad-diskussjoni għal kull wieħed mill-Panels huma bbażati fuq it-temi tal-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi u ser jiġu raggruppati bil-mod u fl-ordni li ġejjin: 
(1) Ekonomija aktar b’saħħitha, ġustizzja soċjali, impjiegi/edukazzjoni, żgħażagħ, kultura, 

sport/trasformazzjoni diġitali; 
(2) Id-demokrazija/il-valuri u d-drittijiet Ewropej, l-istat tad-dritt, is-sigurtà; 
(3) It-tibdil fil-klima, l-ambjent/is-saħħa; 
(4) L-UE fid-dinja/il-migrazzjoni; 

 

• Il-Panels għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-kontributi miġbura fil-qafas tal-Konferenza 
permezz tal-Pjattaforma u jifformulaw sett ta’ rakkomandazzjonijiet għal segwitu mill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u dibattitu dwarhom fil-Plenarja tal-Konferenza. Biex jintlaħaq dan l-
għan, il-Panels taċ-Ċittadini ser ikunu strutturati madwar is-suġġetti ewlenin li ser jiġu diskussi 
matul il-Konferenza. Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ser jiġu infurmati wkoll dwar kwalunkwe 
rakkomandazzjoni mill-Panels Nazzjonali taċ-Ċittadini. 

 

• Peress li r-raggruppamenti tematiċi huma wesgħin ħafna, hemm bżonn li s-suġġetti jiġu 
inkwadrati b’mod li jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn l-effiċjenza tal-proċess (l-ilħuq tal-kwalità u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti fiż-żmien allokat) u l-ħtieġa li jitħalla biżżejjed spazju għal 
deliberazzjoni vera minn isfel għal fuq u xprunata miċ-ċittadini. Minħabba l-ħtieġa li tinżamm l-
aħjar diversità ġeografika u soċjoloġika possibbli kif ukoll li l-ħtiġijiet tal-interpretazzjoni jkunu 
jistgħu jiġu ġestiti, l-għażla li kull panel jinqasam f’sub-panels ma kenitx meqjusa bħala fattibbli. 

 

• L-ewwel sessjonijiet ser ikunu ddedikati għad-“definizzjoni tal-aġenda” bl-għan li ċ-ċittadini 
jidentifikaw flussi (jiġifieri temi ewlenin) ta' ħidma li jridu jikkonċentraw fuqhom. It-tieni u t-tielet 
sessjoni ser ikollhom l-għan li japprofondixxu dawn il-flussi u s-sottotemi tagħhom biex ifasslu 
progressivament ir-rakkomandazzjonijiet kollettivi tagħhom. 

 

• Għalhekk, ir-raggruppamenti tematiċi ser jitnaqqsu miċ-ċittadini li jipparteċipaw fil-Panels 
taċ-Ċittadini Ewropej infushom fl-ewwel sessjoni tagħhom li ser tkun maqsuma f’żewġ fażijiet: 

 
(1) "Fażi ta’ paġna vojta" li tikkonċentra fuq il-viżjoni tagħhom (liema Ewropa jixtiequ jaraw 

għalihom u għal uliedhom fl-2050, b'rabta mat-tema tal-Panel). 
(2) Fażi fejn iċ-ċittadini ser jintalbu jeżaminaw il-ħidma tagħhom dwar il-viżjoni tagħhom 
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mal-ewwel rapport mill-pjattaforma. Iċ-ċittadini mbagħad jirċievu kontribut espert u 
mbagħad jaħdmu fuq is-sottotemi li jixtiequ jikkonċentraw fuqhom, filwaqt li 
jidentifikaw kwistjonijiet prijoritarji. Fuq din il-bażi, ser jiġu identifikati flussi jew 
raggruppamenti ta’ ħidma u ser jipprovdu qafas għas-sessjonijiet li jifdal tal-panels. 

 

• Il-materjal informattiv ipprovdut liċ-Ċittadini qabel l-avveniment għalhekk jibqa’ bażiku u 
simili għall-paġni tematiċi tal-pjattaforma. 

 

• F’konformità mad-Dikjarazzjoni Konġunta, iċ-ċittadini jibqgħu liberi li jqajmu kwistjonijiet 
addizzjonali li huma importanti għalihom: jekk matul xogħolhom, tqum kwistjoni/mistoqsija li 
tkun għadha ma ġietx identifikata mid-diskussjonijiet tagħhom u tkun appoġġata bis-sħiħ mill-panels 
tagħhom, din għandha tkun tista’ tinbidel f’rakkomandazzjoni. 

 

• Metodoloġija rigoruża u protokoll deliberattiv ċar, mibnija mill-esperjenzi attwalment numerużi 
tal-assemblej taċ-ċittadini, b’kontribut minn esperti, faċilitaturi u verifikaturi tal-fatti, ser 
jiggwidaw lill-parteċipanti lejn tnaqqis progressiv fl-għadd tal-kwistjonijiet u sensiela ta’ 
rakkomandazzjonijiet imfassla u miżmuma kollettivament. Il-Panels ser ikunu akkumpanjati 
minn esperti indipendenti. Lista ta’ esperti u partijiet interessati ser tkun disponibbli għaċ-
ċittadini li jipparteċipaw fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u ser ikunu jistgħu jagħżluhom minn din 
il-lista skont is-suġġetti u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, filwaqt li għall-ewwel sessjoni ta’ kull panel, 
l-esperti ser ikunu preżenti biex jintroduċu s-suġġett, u jenfasizzaw il-kwistjonijiet u l-isfidi ewlenin 
li tiffaċċa l-Unjoni Ewropea. 

 

• Biex iċ-ċittadini jiġu konvinti jinvolvu ruħhom, speċjalment dawk li mhumiex familjari mal-affarijiet 
pubbliċi tal-UE, hemm bżonn li tiġi żviluppata narrattiva ċara għaċ-ċittadini biex jifhmu r-rwol 
tagħhom, l-iskop tal-parteċipazzjoni tagħhom u l-impenn mistenni minnhom. Dan ġie espress 
f’ittra ta’ stedina mill-Kopresidenti liċ-ċittadini, biex jiġi spjegat fid-dettall l-iskop tal-panels u l-
impenn għas-segwitu, abbażi tad-Dikjarazzjoni Konġunta. 

 

• Il-kopresidenti ser jinfurmaw bil-quddiem lill-Bord Eżekuttiv dwar l-iżvilupp tal-modalitajiet 
prattiċi għall-organizzazzjoni tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej. 

 

3. Lingwi, ħin u post 
 

• Minbarra ż-żmien meħtieġ għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-feedback, il-panels 
għandhom jiltaqgħu matul mill-inqas tliet sessjonijiet deliberattivi ta’ mill-inqas jumejn, inkluż 
minimu ta’ żewġ sessjonijiet b'attendenza fiżika jekk il-kuntest tas-saħħa jippermetti. 

 

• Kien hemm Avveniment ibridu taċ-Ċittadini Ewropej fis-17 ta’ Ġunju 2021 f’Lisbona. Fl-2022 ser 
jiġi organizzat avveniment finali sabiex jingħata feedback lill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej dwar 
is-segwitu. 

 

• Il-Panels kollha ser isiru fl-istess perijodu globali mill-ħarifa tal-2021 sar-rebbiegħa tal-2022 (ara 
l-kalendarju taħt il-punt 5 hawn taħt). Għal raġunijiet loġistiċi, is-sessjonijiet tal-Panels kollha 
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mhux ser isiru fl-istess ħin eżatt. Għalhekk huma ser jippreżentaw il-konklużjonijiet tagħhom 
f’laqgħat differenti tal-Plenarja tal-Konferenza (żewġ Panels ser jippreżentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tagħhom lill-Plenarja f’Diċembru u tnejn f’Jannar). 

 

• Il-panels ser ikunu multilingwi (24 lingwa uffiċjali tal-UE f’plenarji tal-Panel u l-lingwi meħtieġa 
fis-sessjonijiet iżgħar tal-panels). 

 

• Kuntratt ma’ fornitur estern tas-servizzi pprovda appoġġ biex titfassal il-metodoloġija ta’ dawn 
il-panels, biex jiġu moderati u ffaċilitati, u tiġi organizzata l-loġistika tagħhom, inkluż il-possibbiltà 
li tiġi pprovduta interpretazzjoni. Madankollu, dawn il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma 
kompletament ikkoordinati u ssorveljati mis-Segretarjat Komuni u l-Bord Eżekuttiv tal-
Konferenza. 
 

• L-ewwel sessjonijiet tal-erba’ Panels ser isiru b'mod fiżiku fil-bini tal-Parlament Ewropew fi 
Strasburgu. 

 
It-tieni sessjonijiet tal-Panels ser isiru f'format remot matul tmiem il-ġimgħa. 

 
It-tielet u l-aħħar sessjonijiet tal-Panels ser isiru b'mod fiżiku fl-istituzzjonijiet edukattivi li ġejjin: 

 

- Panel 1 "Ekonomija aktar b'saħħitha, il-ġustizzja soċjali, l-impjiegi/l-edukazzjoni, iż-
żgħażagħ, il-kultura, l-isport/it-trasformazzjoni diġitali; kif ukoll" mit-3 sal-5 ta’ Diċembru 
2021 f’Dublin, l-Irlanda (Istitut għall-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej u s-sħab); 

 
- Panel 2 "Id-demokrazija/il-valuri u d-drittijiet Ewropej, stat tad-dritt, is-sigurtà" mill-10 sat-

12 ta’ Diċembru 2021 f’Firenze, l-Italja (Istitut Universitarju Ewropew); 
 

- Panel 3 "It-tibdil fil-klima, l-ambjent/is-saħħa" mis-7 sad-9 ta' Jannar 2022 f'Natolin 
(Varsavja), il-Polonja (Kulleġġ tal-Ewropa); 

 

- Panel 4 "L-UE fid-dinja/migrazzjoni" mill-14 sas-16 ta’ Jannar 2022 f’Maastricht, in-
Netherlands (l-Istitut Ewropew għall-Amministrazzjoni Pubblika u s-sħab). 

 

Is-sessjonijiet online jistgħu jieħdu preċedenza skont is-sitwazzjoni tas-saħħa. 
 

• Ser ikun hemm streaming dirett tal-laqgħat plenarji tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, filwaqt li d-
dokumenti tad-diskussjonijiet u d-deliberazzjonijiet tagħhom ser ikunu disponibbli għall-pubbliku 
fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. Ser ikun hemm ukoll taqsima ddedikata għall-panels fuq 
il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, li ser tintuża wkoll għal finijiet ta’ komunikazzjoni u 
deliberazzjoni. 
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4. Ir-riżultati tal-panel u l-kontribut tagħhom fil-Plenarja tal-Konferenza 

 

• Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Panels ser jiġu diskussi fil-laqgħat Plenarji tal-Konferenza, 
jikkontribwixxu għar-rapport finali tal-Konferenza u jikkostitwixxu parti mir-riżultat tal-
Konferenza li abbażi tiegħu l-istituzzjonijiet tal-UE ser jorganizzaw is-segwitu, f’konformità mad-
Dikjarazzjoni Konġunta. 

 

• Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej għandhom jipprevedu interazzjoni adegwata mal-Plenarja tal-
Konferenza, kif ukoll ma’ kontribut rilevanti ieħor miċ-ċittadini, b’mod partikolari fil-Pjattaforma 
Diġitali Multilingwi tal-Konferenza, iċ-ċentru ewlieni għall-ġbir tal-informazzjoni u d-data kollha 
tal-konferenza, u janalizzawhom biex jipproduċu rapporti regolari. 

 

• Id-delegazzjonijiet taċ-ċittadini minn kull Panel ser jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Plenarja tal-
Konferenza. 20 rappreżentant, li jiżguraw bilanċ bejn il-ġeneri, minn kull wieħed mill-Panels taċ-
Ċittadini Ewropej, li minnhom mill-inqas terz ikun iżgħar minn 25 sena, ser jieħdu sehem fis-
sessjonijiet Plenarji tal-Konferenza, u ser jippreżentaw l-eżitu tad-diskussjonijiet tagħhom u 
jiddibattuhom ma’ parteċipanti oħra. Dawn ir-rappreżentanti tal-Panels ser jattendu l-Plenarji 
tal-Konferenzi. 

 

• Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ser iwasslu għal analiżi/rapport speċifiku bbażat fuq l-ideat 
oriġinali taċ-ċittadini kif espressi matul id-deliberazzjonijiet. Dan ser ikun fih ir-
rakkomandazzjonijiet finali iżda wkoll rendikont dettaljat tal-kontenut tad-diskussjonijiet. Dan 
ser jinkludi l-argumentazzjoni u d-dibattiti kif ukoll il-passi deliberattivi differenti li wasslu 
għalihom. Ir-rapporti ser jitħejjew mill-fornituri tas-servizzi responsabbli mit-tfassil u l-
faċilitazzjoni u approvati mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej rispettivi, qabel ma jsiru disponibbli 
għall-pubbliku fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. 

 

• Ser jiġi ppreżentat ukoll kwestjonarju fil-bidu u fit-tmiem tal-proċess biex tiġi vvalutata d-diversità 
tal-panels, il-grad ta’ sodisfazzjon bil-proċess, u l-kurva ta’ tagħlim li setgħu esperjenzaw 
minħabba l-metodi deliberattivi tal-panels. 

 

• Minbarra l-laqgħa ta’ feedback, il-parteċipanti tal-Panel ser jinżammu infurmati dwar il-proċess 
u s-segwitu direttament u permezz tal-pjattaforma diġitali, permezz ta’ bullettini regolari u emails 
ad hoc. 
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5. Kalendarju tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
 

  Suġġett Meta Fejn 

L-
Ewwel 
Panel 

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

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

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

It-Tieni 
Panel 

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

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

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

It-Tielet 
Panel 

Tibdil fil-klima, 
ambjent/saħħa 

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

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

Ir-Raba' 
Panel 

L-UE fid-
dinja/migrazzjoni; 

Sessjoni 1: 15 - 17 ta' 
Ottubru 
 
Sessjoni 2: 26 - 28 ta' 
Novembru 
 
Sessjoni 3: 14 - 16 ta' 
Jannar  

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

 

 


