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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 17 ta' Diċembru 2021, 11:00 – 13:00 

 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 

It-tieni laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret f'format remot. Il-President Věra JOUROVÁ ddikjarat miftuħa 

l-laqgħa billi rringrazzjat lill-membri kollha tal-parteċipazzjoni tagħhom, filwaqt li ttamat li s-sessjoni li 

jmiss tkun tista' ssir bil-preżenza fiżika. Il-President esprimiet l-entużjażmu tagħha għall-fatt li l-grupp 

issa jista' jiddiskuti r-rakkomandazzjonijiet finali tal-Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej, u tat merħba speċjali 

lir-rappreżentanti ("ambaxxaturi") ta' dan il-Panel.  

 

Il-President JOUROVÁ enfasizzat li l-għan tal-grupp ta' ħidma għandu jkun li jagħti kontribut u 

jirreaġixxi għax-xogħol taċ-ċittadini. Apprezzat il-kwalità tal-kontributi tagħhom. Għarrfet ukoll lill-

membri kollha tal-grupp ta' ħidma li fil-każ li jkunux jaqblu mar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini jew 

xtaqu jżidu motivazzjoni, setgħu wkoll jifformulaw osservazzjonijiet bil-miktub.  

 

Il-President għalqet billi informat lill-membri tal-grupp ta' ħidma li, jekk il-ħin jippermetti, tista' 

tistidinhom jiddiskutu t-tielet rapport interim mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. Ħeġġet lill-

parteċipanti jillimitaw l-interventi tagħhom għal żewġ minuti, bħal fil-laqgħa li għaddiet. 

 

Il-President JOUROVÁ mbagħad stiednet lir-rappreżentanti mill-Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej 

jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Panel relatati mas-suġġett "Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, 

sigurtà".  

 
2. Diskussjoni 
 

Żewġ parteċipanti minn fost ir-rappreżentanti tal-Panel ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-

Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej li jidħlu fil-kompetenzi tal-grupp ta' ħidma, jiġifieri n-

nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet 

tan-natura u tal-annimali, il-protezzjoni tal-istat tad-dritt, il-protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija, il-
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media u d-diżinformazzjoni, is-sigurtà, l-integrazzjoni aktar mill-qrib, kif ukoll il-valuri u l-identità 

Ewropej. Dawn jammontaw għal 20 rakkomandazzjoni minn fost 39 li l-Panel 2 ifformula. 

 

Il-President JOUROVÁ rringrazzjat lir-rappreżentanti tal-Panel tal-kontribut prezzjuż tagħhom u fetħet 

id-diskussjoni għal kull min xtaq jirreaġixxi għar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini.  

 

Ħafna parteċipanti l-ewwel ikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet proċedurali sottostanti. Uħud 

argumentaw favur il-webstreaming tal-laqgħat tal-grupp ta' ħidma. Ċerti parteċipanti ħeġġew ukoll 

lill-President tiżgura diskussjoni aktar strutturata, pereżempju billi jiġu raggruppati skont is-suġġett ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Panels, l-ideat tal-Pjattaforma tal-Konferenza u kontributi oħrajn mill-

membri tal-grupp ta' ħidma. Uħud mill-parteċipanti appoġġaw l-inizjattiva tal-President li jkunu 

previsti osservazzjonijiet mill-miktub u esprimew id-disponibbiltà tagħhom li jikkomunikaw bejn 

laqgħa tal-grupp ta' ħidma u oħra. Uħud mill-parteċipanti talbu wkoll li tkun fornuta l-interpretazzjoni 

f'aktar lingwi tal-UE (SK, LV). 

 

Barra minn hekk, xi parteċipanti qajmu l-kwistjoni tal-"fattibbiltà" tar-rakkomandazzjonijiet u talbu 

kjarifiki dwar jekk u kif dawn setgħu jiġu implimentati, kif ukoll il-qsim tal-kompetenzi bejn l-Istati 

Membri u l-Unjoni Ewropea. Membri oħra tal-grupp ta' ħidma talbu li jitqiesu dawk ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Panels li jeħtieġu bidliet importanti, u li ssir riflessjoni dwar jekk il-livell ta' 

kompetenza li fuqhom jiġu implimentati għandux jinbidel fl-aħjar interessi taċ-ċittadini. 

 

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut, il-membri tal-grupp ta' ħidma rringrazzjaw liċ-ċittadini tax-

xogħol ambizzjuż u innovattiv u rreaġixxew għar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel. 

 Diversi parteċipanti appoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Panel relatati mal-bżonn li jiġi 

żgurat li d-drittijiet fundamentali jiġu rispettati fl-UE kollha u li jiġi protett l-istat tad-dritt 

permezz tal-iżvilupp ulterjuri tal-istrumenti eżistenti. Oħrajn wissew kontra l-possibbiltà ta' 

bidliet ikkumplikati lill-qafas ġuridiku fis-seħħ relatat mal-istat tad-dritt. Ċerti parteċipanti 

argumentaw ukoll favur it-tisħiħ tal-wirt kulturali bil-għan li l-UE ssir aktar b'saħħitha mil-lat 

tad-diversità. 

 Il-parteċipanti semmew ukoll l-importanza li jingħata appoġġ lil-libertà tal-media u tiġi 

indirizzata d-diżinformazzjoni. 

 Għal dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess deċiżjonali tal-UE, il-

membri tal-grupp ta' ħidma ħadu nota tar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel u semmew ir-rwol 

futur tal-Konferenzi bħal dik attwali u tal-Pjattaforma tal-Konferenza kif ukoll l-iżvilupp taċ-

ċittadinanza tal-UE. 

 Il-parteċipanti esprimew ukoll appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel rigward it-theddid 

ibridu u talbu involviment aktar b'saħħtu f'dan il-qasam min-naħa tal-UE. 

 

Il-President JOUROVÁ mbagħad informat lill-parteċipanti dwar l-ideat ewlenin mill-Pjattaforma Diġitali 

Multilingwi li japplikaw għall-grupp ta' ħidma, u stiednet lir-rappreżentanti tal-Panel kif ukoll lill-

membri tal-grupp ta' ħidma jirreaġixxu. Fost oħrajn dawn l-ideat kienu jinkludu: kooperazzjoni mtejba 

fil-qasam ġudizzjarju u tal-infurzar tal-liġi bejn l-Istati Membri, pożizzjoni aktar iebsa min-naħa tal-UE 

fil-konfront taċ-Ċina u tar-Russja, ir-rwol tal-valuri Nsara, l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà, il-

mobbiltà intra-UE u l-ġestjoni tas-suċċessjonijiet. 
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Rappreżentant mill-Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej talab li l-kontributi mill-Pjattaforma jew minn 

membri oħra tal-grupp ta' ħidma ma jpoġġux lir-rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini f'livell 

inferjuri, u talab li l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu kuraġġużi u jsarrfu l-ideat taċ-ċittadini fil-prattika. Ir-

rappreżentanti tal-Panel 2 talbu li d-diskussjonijiet tal-grupp ta' ħidma li jmiss għandhom ikunu aktar 

strutturati, jidħlu f'iktar dettall u jimmiraw li jeżaminaw il-mod kif l-ideat taċ-ċittadini jistgħu jiġu 

effettivament implimentati u li, fil-każ li r-rakkomandazzjonijiet tal-Panels ma jkunux implimentati, iċ-

ċittadini jkunu jixtiequ jirċievi motivazzjonijiet dettaljati u trasparenti mill-istituzzjonijiet tal-UE.  

 
3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

Il-President Věra JOUROVÁ għalqet il-laqgħa billi rringrazzjat lill-parteċipanti kollha tal-kontribut 

prezzjuż tagħhom. Ikkonkludiet li: 

 hemm bżonn dibattitu aktar strutturat u konsolidat f'termini ta' kontenut; filwaqt li s-suġġetti 

għandhom ikunu raggruppati, ma għandhomx jinħolqu sottogruppi fi ħdan il-grupp. Il-laqgħa 

li jmiss għandu jkollha aġenda annotata li tiġbor fi gruppi r-rakkomandazzjonijiet skont is-

suġġetti; 

 għandha tkun fornuta l-interpretazzjoni f'kemm jista' jkun lingwi; 

 il-grupp ta' ħidma għandu jkun informat dwar l-inizjattivi attwali diġà previsti fir-rigward tar-

rakkomandazzjonijiet tal-Panel kif ukoll dwar l-implimentazzjoni ulterjuri tagħhom. Dan l-

aspett għandu jiġi diskuss mill-Kopresidenti tal-Konferenza fid-dawl tal-fatt li l-UE għandha 

tkun kreattiva u ssib modi biex jintlaħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini;  

 il-kwistjoni tal-webstreaming se titqajjem fil-laqgħa li jmiss tal-Bord Eżekuttiv. Il-gruppi ta' 

ħidma għandhom ikunu totalment trasparenti, imma għandu jitqies ukoll li ċ-ċittadini jaf ma 

jkunux komdi b'xandira miftuħa għall-pubbliku. Hija pproponiet li jsir stħarriġ fost il-membri 

ċittadini tal-grupp ta' ħidma dwar jekk hemmx oġġezzjonijiet għall-webstreaming tal-laqgħat 

li jmiss. 


