
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarju 
 

Dan id-dokument huwa traduzzjoni tas-sommarju tar-rapport dwar il-"Kontribut taċ-ċittadini għall-

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa" organizzat minn Franza. Il-verżjoni sħiħa tar-rapport bil-Franċiż 

hija disponibbli hawnhekk: https://participation-citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-

11/20211126%20-%20COFE%20-%20Rapport%20final.pdf 
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Introduzzjoni 

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija eżerċizzju ta' parteċipazzjoni ċivika bla preċedent li tipprovdi 

opportunità ta' konsultazzjoni maċ-ċittadini tas-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea sabiex dawn jerġgħu 

jkunu fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet li ser jittieħdu għas-snin u d-deċennji li ġejjin. B'dan il-mod, iċ-ċittadini 

tal-UE huma mistiedna jsemmgħu leħinhom, billi jipproponu bidliet u azzjonijiet konkreti li jippermettu 

lill-Ewropa tiddefinixxi ambizzjoni ġdida u tindirizza l-isfidi globali li qed tiffaċċa llum. 

Il-Gvern Franċiż jappoġġa l-inizjattivi tat-Triju ta' Presidenzi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, 

b'mod partikolari billi jħeġġeġ liċ-ċittadini tiegħu jagħtu kontribut sostanzjali għall-pjattaforma online u 

jorganizzaw avvenimenti madwar il-pajjiż. 

Flimkien ma' dawn l-inizjattivi Ewropej, il-Gvern xtaq iwettaq eżerċizzju parteċipattiv fil-livell nazzjonali. 

Bl-appoġġ tal-Ministeru għar-Relazzjonijiet mal-Parlament u għall-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini 

(MRPCC) u l-għarfien espert taċ-Ċentru Interministerjali għall-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini (CIPC), il-

Ministeru għall-Ewropa u l-Affarijiet Barranin (MEAE) organizza eżerċizzju ċiviku bbażat fuq approċċi 

metodoloġiċi b'saħħithom (ara "Impenji u approċċi metodoloġiċi" aktar 'il quddiem). Biex implimenta l-

programm, il-MEAE ibbaża ruħu fuq konsorzju magħmul minn Roland Berger, Wavestone, Missions 

Publiques u Harris Interactive. Il-prefetturi reġjonali wkoll kellhom rwol ewlieni fl-organizzazzjoni tat-18-

il konferenza madwar il-pajjiż. 

Fil-kuntest ta' din il-konsultazzjoni, ġiet ifformulata mistoqsija waħda lill-parteċipanti: "Bħala ċittadini 

Franċiżi, x'bidliet tixtiequ għall-Ewropa? " (ara l-Anness IV "Mandat għall-parteċipazzjoni"). 
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Dan l-eżerċizzju nazzjonali ħa l-forma ta' 18-il konferenza reġjonali, fit-13-il reġjun metropolitan u fil-5 

reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi, li saru fuq tliet weekends f'Settembru u Ottubru 2021, fejn kull konferenza 

laqqgħet flimkien bejn 30 u 50 ċittadin magħżul bil-polza (total ta' 746). Is-sinteżi ta' dawn it-18-il panel 

reġjonali mbagħad ġiet prodotta f'konferenza nazzjonali li saret bejn il-15 u s-17 ta' Ottubru 2021 fil-

Kunsill Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali (KESA f'Pariġi) u li laqqgħet flimkien 98 ċittadin volontarju 

minn fost dawk li pparteċipaw fil-konferenzi reġjonali. 

Barra minn hekk, u biex jiġi enfasizzat leħen iż-żgħażagħ Franċiżi qabel is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 

fl-2022, saret konsultazzjoni online intitolata "Parole aux Jeunes" (Leħen iż-Żgħażagħ) mill-Ministeru 

għall-Ewropa u l-Affarijiet Barranin fi sħubija ma' Make.org. Aktar minn 50 000 żagħżugħ u żagħżugħa 

ta' bejn il-15 u l-35 sena esprimew l-ideat u l-prijoritajiet tagħhom għall-Ewropa tal-2035. 

Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati ewlenin taż-żewġ konsultazzjonijiet li saru mill-Gvern. 

Metodoloġija tal-konsultazzjoni 

Ir-reklutaġġ ta' ċittadini biex jipparteċipaw fil-konferenzi reġjonali sar b'għażla aleatorja ta' parteċipanti li 

ttellgħu bil-polza tan-numri tat-telefon tagħhom, ikkombinat ma' għażla mmirata ta' profili biex jiġi żgurat 

li l-panel ikun jirrappreżenta kemm jista' jkun id-diversità ta' kull territorju. 

Fil-panels reġjonali, il-parteċipanti skambjaw il-fehmiet tagħhom billi alternaw il-ħidma fi gruppi, bi 

mwejjed ta' bejn 6 u 8 ċittadini akkumpanjati minn faċilitatur, ma' preżentazzjonijiet fil-plenarja. Matul il-

perijodi ta' riflessjoni kienu preżenti esperti biex iwieġbu l-mistoqsijiet taċ-ċittadini u jipprovdu kjarifiki, 

filwaqt li jżommu pożizzjoni newtrali. 
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Iċ-ċittadini ġew qabel kollox mistiedna jiddiskutu l-perċezzjoni attwali tagħhom dwar l-Ewropa. Imbagħad 

esprimew ix-xewqat tagħhom għall-Ewropa tal-2035, fi gruppi u mbagħad fil-plenarja. Dawn id-

diskussjonijiet ippermettew li jiġu identifikati bejn 3 u 8 xewqat għal kull reġjun. Għal kull waħda minn 

dawn ix-xewqat, iċ-ċittadini mbagħad ifformulaw il-bidliet li qiesu meħtieġa biex tintlaħaq din il-viżjoni 

mixtieqa għall-Ewropa, u mbagħad spjegawhom permezz ta' proposti konkreti li għandhom jiġu 

implimentati. Dan il-proċess irriżulta f'total ta' 515-il bidla u 1 301 proposta konkreta fil-livell nazzjonali. 

Kull konferenza reġjonali pproduċiet rapport ta' sinteżi reġjonali li ngħata lill-parteċipanti kollha qabel il-

konferenza nazzjonali. 

Il-konferenza nazzjonali ta' sinteżi laqqgħet flimkien 98 ċittadin magħżula bil-polza minn fost il-

parteċipanti tat-18-il konferenza reġjonali. Sabiex tiġi żgurata d-diversità tal-panel nazzjonali, intgħażlu 

bil-polza 6 ċittadini minn fost il-volontiera tal-konferenzi reġjonali metropolitani u Réunion, u 4 ċittadini 

mill-konferenzi ultraperiferiċi, u f'kull tlugħ bil-polza reġjonali ġie żgurat li tinżamm ugwaljanza bejn il-

ġeneri u diversità tal-etàjiet (ara l-Anness II). 

Bi tħejjija għall-konferenza nazzjonali, il-515-il bidla identifikati fil-konferenzi reġjonali ġew analizzati u, 

meta l-intenzjoni sottostanti tagħhom dehret simili jew qrib, ġew mgħaqqda biex ifformaw 14-il grupp ta' 

bidliet li jirriflettu xewqa komuni għall-Ewropa (ara l-Parti 6). Dawn l-14-il xewqa għall-Ewropa servew 

bħala l-bażi għall-ħidma tat-98 parteċipant tal-konferenza nazzjonali, li l-missjoni tagħhom kienet li 

jarrikkixxu l-ħidma mwettqa fir-reġjuni u li jqabblu x-xewqat għall-Ewropa, il-bidliet u l-proposti bl-

għajnuna ta' madwar għoxrin espert, biex ifasslu lista ta' bidliet prijoritarji. Kull grupp finalment għażel 3 

bidliet ewlenin, li l-ewwel waħda minnhom tressqet għall-vot tat-98 ċittadin, u b'hekk ġiet stabbilita 

klassifikazzjoni finali ta' 14-il bidla prijoritarja. Il-ħidma kollha ta' din il-konferenza hija miġbura f'rapport 

ta' sinteżi. 

  



 

 

  

Il-kontribut taċ-ċittadini għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

6 

Il-konsultazzjoni online "Parole aux Jeunes" fi sħubija ma' Make.org, saret bejn Mejju u Lulju 2021. Aktar 

minn 50 000 parteċipant ħadu sehem u ppreżentaw kważi 3 000 proposta għall-Ewropa. Abbażi tar-

reazzjonijiet kollha taċ-ċittadini żgħażagħ, ġew identifikati 35 idea ewlenija, li minnhom 22 ġew appoġġati 

b'mod wiesa' u 13 qajmu kontroversji fost il-parteċipanti (ara l-Parti 11). 

Punt ta' tluq u dmir ta' segwitu 

Iċ-ċittadini ser iressqu dan ir-rapport quddiem il-Gvern fid-29 ta' Novembru 2021, fil-preżenza tal-membri 

Franċiżi eletti fil-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Ser jiġi ppreżentat lit-Triju ta' 

Presidenzi tal-Konferenza matul il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (PFUE). 

Fi tmiem il-konferenza nazzjonali ta' sinteżi fis-CESE, u sabiex jintlaħqu l-aspettattivi għoljin taċ-ċittadini 

magħżula bil-polza, twaqqaf kumitat ta' segwitu taċ-ċittadini li jirrappreżenta d-dritt tal-parteċipanti għal 

segwitu. Dan il-kumitat, magħmul minn 15-il membru - 14-il rappreżentant tal-konferenzi reġjonali u 

rappreżentant tal-konsultazzjoni "Parole aux Jeunes" - ser ikollu l-kompitu li jinforma liċ-ċittadini dwar l-

eżitu tal-proposti tagħhom. F'kull laqgħa tal-Plenarja tal-Konferenza, membru wieħed jew aktar tal-kumitat 

ta' segwitu ser jipparteċipaw bħala rappreżentant tal-eżerċizzju Franċiż biex jenfasizzaw il-proposti li 

jinsabu f'dan ir-rapport, filwaqt li jibnu pożizzjoni komuni maċ-ċittadini Ewropej kollha rappreżentati. 

Id-dokumenti kollha tal-konsultazzjoni Franċiża, jiġifieri l-mandat ta' parteċipazzjoni, is-sinteżijiet 

reġjonali, is-sinteżi nazzjonali, ir-rapport tal-garanti u r-rapport finali, ser ikunu pubbliċi u aċċessibbli għal 

kulħadd fuq il-pjattaforma tal-parteċipazzjoni ċivika tal-Istat Franċiż. 
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Preżentazzjoni tar-riżultati ewlenin 

  
Ħarsa ġenerali lejn il-kontribut Franċiż għall-Konferenza 

dwar il-Futur tal-Ewropa 

L-EWWEL 10 BIDLIET PRIJORITARJI 

GĦALL-EWROPA TAL-2035 

Sors: Il-bidliet li rċevew l-aktar voti fil-konferenza nazzjonali dwar il-futur tal-Ewropa (15-17 ta’ 

Ottubru 2021), 

1. Tiġi żviluppata l-moderazzjoni fl-użu 

tal-enerġija billi jitwaqqaf l-eċċess bl-għan li 
jitnaqqas il-konsum 

2. Jiġu msaħħa d-difiża u s-sigurtà 

komuni tal-Unjoni Ewropea 

3. Tiġi promossa l-prestazzjoni 

ekonomika kollettiva permezz ta’ industrija 
awtonoma, kompetittiva u b’valuri tal-UE 

4. Tiġi stabbilita s-setgħa taċ-ċittadini 

f’diversi livelli: parteċipazzjoni, deċiżjoni, 
kontroll 

5. Nimxu lejn federazzjoni ta' Stati 

Ewropej mogħnija b'kompetenzi 
b'saħħithom f'oqsma ta' interess komuni 

6. Jiġu offruti programmi ta’ skambju tul 

il-ħajja 

 



 

 

  

Il-kontribut taċ-ċittadini għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

8 

  

9. Jiġu żviluppati u deriġiti setturi 

strateġiċi fil-livell Ewropew biex tiġi żgurata 
s-sovranità tagħna 

10. Tiġi mtejba l-protezzjoni tal-

ambjent u l-ekosistemi u jinħolqu żoni 
protetti fil-qalba taż-żoni urbani, periurbani u 
rurali 

7. Jiġu mxerrda l-kulturi Ewropej permezz 

ta' attivitajiet u avvenimenti li jgħaqqdu 

8. Tiġi armonizzata l-kura tas-saħħa u tiġi 

żgurata l-aċċessibbiltà għall-Ewropej kollha 
permezz ta' politika komuni tas-saħħa 

Fid-9 ta’ Mejju, 2021, is-Segretarju tal-Istat għall-

Affarijiet Ewropej nieda konsultazzjoni msejħa 

“Parole aux Jeunes” immexxija minn Make.org, li 

saret bejn Mejju u Lulju 2021.  

50,000 żagħżugħ ta’ bejn il-15 u t-30 sena wieġbu 

l-mistoqsija: “X’inhuma l-prijoritajiet tiegħek 

għall-Ewropa ta’ għada?", u ppreżentaw 2 918-il 

proposta. 

L-ideat l-aktar popolari fost iż- żgħażagħ 

Franċiżi fil-kuntest ta’ din il-konsultazzjoni online 

huma inklużi fil-kontribuzzjoni ta’ Franza għall-

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (ara d-dettalji 

fil-parti 11 ta’ dan ir-rapport)  

Konsultazzjoni online "Parole aux jeunes" 
(Leħen iż-żgħażagħ) 
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Preżentazzjoni tal-panels tal-konferenzi reġjonali 

  

Panel diversifikat ta’ 746 ċittadin 

60% 40% 

Ħaddiema agrikoli 

Irtirati 

Ħaddiema tas-sengħa - Negozjanti - Imprendituri 

Pożizzjoni eżekuttiva - Professjonijiet liberi 

Professjonijiet assoċjati 

Ħaddiema 

Impjegati 

Persuni qiegħda oħra 

bejn 18 
u 24 
sena 

10 % 

bejn 25 
u 34 
sena 

15 % 

bejn 35 
u 49 
sena 

28 % 

bejn 50 
u 64 
sena 

29 % 

'il fuq 
minn 65 

sena 

18 % 

Ħarsa ġenerali lejn il-parteċipanti fit-18-il konferenza reġjonali  

1%

6%

20%

26%

10%

6%

20%

11%
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Konferenzi dwar il-Futur tal-Ewropa madwar Franza 
kollha 

18-il konferenza reġjonali, 13 fir-reġjun metropolitani u 5 fir-reġjuni 
ultraperiferiċi 
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Impenji u approċċi metodoloġiċi 

 

  Impenji tal-Istat 

Trasparenza Newtralità Dmir ta' 
segwitu 

Trasparenza 
tal-approċċ 

> Konsultazzjonijiet organizzati fi 13-il 
reġjun metropolitan u f'5 reġjuni ekstra-
Ewropej 

> Konsultazzjoni nazzjonali fil-qosor 

Diversità ta' profili 
u polza 

Territorjalizzazzjoni 
u prossimità 

Dibattitu miftuħ 
mingħajr ebda 
tema imposta 

Inverżjoni tal-
għarfien espert 

Kolleġġjalità u 
governanza 
effikaċi 

Dmir ta' segwitu 

> Polza permezz ta' ġenerazzjoni aleatorja 
ta' numri tat-telefon 

> Panels rappreżentattivi tad-diversità tal-
popolazzjoni u tal-fehmiet dwar l-Ewropa 

> Superviżjoni minn kulleġġ ta' 3 garanti 

> Pubblikazzjoni online tas-sommarji 
eżekuttivi kollha 

> Libertà totali għaċ-ċittadini rigward it-temi 
trattati 

> Nuqqas ta' qafas tematiku 

> L-ebda provvista ta' informazzjoni minn 
qabel 

> Riflessjoni kollettiva bbażata fuq l-esperjenzi 
u l-opinjonijiet taċ-ċittadini, għoti ta’ għarfien 
espert fuq talba taċ-ċittadini 

> Governanza ta’ kull ġimgħa mal-partijiet 
interessati kollha 

> Stabbiliment ta’ kumitat ta’ segwitu taċ-
ċittadini 

> Impenn mill-gvern biex iwassal leħen iċ-
ċittadini fl-eżerċizzju Ewropew 

1 2 3 
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a. Impenji tal-Istat dwar id-demokrazija parteċipattiva 

Il-komponent Franċiż tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa huwa mirfud mill-impenji li l-Istat ħa 

rigward id-demokrazija parteċipattiva, li huma msejsa fuq tliet prinċipji: it-trasparenza, in-newtralità u 

d-dmir ta' segwitu. 

Approċċ parteċipattiv jimpenja lill-organizzatur biex isegwi metodoloġija rigoruża. Il-metodu tal-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini għandu jippermetti liċ-ċittadini jipparteċipaw fl-aħjar kondizzjonijiet 

possibbli u jesprimu l-fehmiet tagħhom b'mod liberu u raġunat. 

Trasparenza 

It-tim organizzattiv tal-konferenza impenja ruħu li jagħmel l-informazzjoni kollha dwar il-konsultazzjoni 

aċċessibbli għaċ-ċittadini: 

• Il-qafas għall-konsultazzjoni; 

• L-impenji magħmula fir-rigward taċ-ċittadini; 

• L-għanijiet tal-konsultazzjoni; 

• Ir-riżultati tal-konsultazzjoni. 

Il-metodoloġija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għalhekk ġiet stabbilita bl-għan kostanti li tiġi 

żgurata trasparenza għaċ-ċittadini. Il-metodoloġija għar-reklutaġġ ta' ċittadini magħżula bil-polza, l-

approċċi metodoloġiċi u t-trattament ta' leħen iċ-ċittadini ġew stabbiliti b'mod ċar. Fi tmiem il-konferenza, 

il-parteċipanti rċevew ukoll is-sinteżi tal-konferenza reġjonali tagħhom permezz tal-posta elettronika. 

Barra minn hekk, id-dokumenti ta' ħidma u l-proċedimenti kollha ser isiru pubbliċi fi tmiem il-forum dwar 

il-Pjattaforma għall-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini tal-Istat1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Newtralità 

Matul il-konsultazzjonijiet, it-tim organizzattiv għandu jiżgura li jibqa' newtrali matul l-iskambji u fl-

abbozzar tas-sinteżi tar-riżultati. Il-partijiet ikkonċernati – animaturi, faċilitaturi, esperti – ma għandhomx 

jesprimu l-opinjoni tagħhom jew jippruvaw imexxu d-dibattitu b'mod soġġettiv. 

L-objettiv tan-newtralità ġie segwit fl-istadji kollha tat-tħejjija ta' din il-konsultazzjoni, pereżempju billi 

ġew żgurati imparzjalità fl-għażla tal-parteċipanti, libertà sħiħa ta' espressjoni matul id-dibattiti u nuqqas 

ta' influwenza min-naħa tal-isponsor jew tal-partijiet ikkonċernati fuq il-fehmiet taċ-ċittadini. Dan ir-

rekwiżit ta' newtralità ġie rifless fi proċess oġġettiv u trasparenti ta' reklutaġġ tal-parteċipanti, approċċ 

metodoloġiku konsistenti (għarfien espert invers, nuqqas ta' qafas tematiku għad-dibattiti) u attenzjoni 

speċjali għall-pożizzjoni tad-diversi partijiet ikkonċernati (animaturi, faċilitaturi, esperti). Fl-aħħar nett, it-

tim organizzattiv żgura li ttieħed kont tal-fehmiet kollha espressi u li ġew ikkunsidrati l-proposti kollha 

taċ-ċittadini. 

Panel ta' tliet garanti, maħtura mill-Presidenti tal-Assemblea Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew u 

mill-Gvern, żgura wkoll li l-opinjonijiet kollha ġew rispettati u kkunsidrati. 

Dmir ta' segwitu 

Iċ-ċittadini, kemm jekk ipparteċipaw fil-konsultazzjoni kif ukoll jekk le, għandhom id-dritt li jiġu infurmati 

dwar x'ġie adottat mill-proposti u l-opinjonijiet tagħhom, u għal liema raġunijiet. Dan huwa magħruf bħala 

d-dmir ta' segwitu. 
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Huwa definit miċ-Ċentru Interministerjali għall-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini (CIPC) u d-Direttorat 

Interministerjali għat-Trasformazzjoni Pubblika (DITP) bħala l-impenn tal-entità pubblika li tieħu d-

deċiżjonijiet biex tipprovdi liċ-ċittadini rispons ċar u komprensiv għas-segwitu ppjanat għall-

konsultazzjoni. F'termini prattiċi, id-dmir ta' segwitu jfisser li ċ-ċittadini jingħataw feedback dwar kif il-

kontribuzzjonijiet tagħhom jiġu kkunsidrati u kif ikollhom impatt fuq id-deċiżjoni u l-prattiki tal-

amministrazzjoni. 

Il-Gvern impenja ruħu għal dan id-dmir ta' segwitu fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u 

ħabbar mekkaniżmu ta' segwitu ambizzjuż fi tmiem il-konferenza nazzjonali, deskritt fit-taqsima li ġejja 

ta' dan ir-rapport (ara "Approċċi metodoloġiċi"). 
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b. Approċċi metodoloġiċi 

Dawn it-tliet impenji tal-Istat ġew riflessi fil-metodoloġija ta' konsultazzjoni fil-forma ta' seba' approċċi 

metodoloġiċi b'saħħithom. 

1. Territorjalizzazzjoni u prossimità maċ-ċittadini 

Il-komponent nazzjonali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa ħa l-forma ta' 18-il konferenza reġjonali, 

fit-13-il reġjun metropolitan u fil-5 reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi, segwiti minn konferenza nazzjonali 

f'Pariġi. L-għan tal-għażla li jiġu organizzati panels fil-livell lokali kien li jittieħed kont tal-fehmiet taċ-

ċittadini bl-iktar mod dirett possibbli. Dan l-approċċ saħħaħ ukoll il-konsultazzjoni billi għamilha 

possibbli li wieħed jara l-linji ta' kunsens u ta' nuqqas ta' qbil bejn it-territorji dwar temi differenti. 

2. Diversità tal-profili taċ-ċittadini u l-użu tat-tlugħ bil-polza 

Qabel il-proċess ġiet stabbilita mira għar-reklutaġġ ta' 50 ċittadin għal kull konferenza reġjonali, bl-

eċċezzjoni tal-konferenzi ultraperiferiċi f'Martinique, Mayotte, Guadeloupe u l-Guyana Franċiża, li 

kellhom mira ta' bejn 30 u 40 ċittadin kull wieħed, u l-konferenza fil-Grand Est li fiha kienu preżenti wkoll 

5 ċittadini Ġermaniż mit-tliet Länder tal-fruntiera. Iċ-ċittadini mistiedna jipparteċipaw fil-konferenzi 

reġjonali ittellgħu bil-polza permezz ta' għażla aleatorja ta' numri tat-telefon. 

Sabiex ikunu eliġibbli, iċ-ċittadini magħżula bil-polza kellhom ikollhom aktar minn 18-il sena u jkunu 

Franċiżi jew residenti legalment b'mod permanenti. Kull panel taċ-ċittadini reġjonali kellu jkun 

rappreżentattiv tad-diversità tal-popolazzjoni reġjonali u jlaqqa' flimkien diversità ta' fehmiet dwar 

l-Ewropa. Il-metodoloġija preċiża għar-reklutaġġ bil-polza hija deskritta fl-Anness II. 

3. Trasparenza tal-proċess 

Panel ta' tliet garanti maħtura mis-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej, il-President tal-

Assemblea Nazzjonali u l-President tal-Parlament Ewropew segwa l-proċess kollu sabiex jiżgura li jkun 

newtrali u jitmexxa b'mod korrett. B'mod partikolari, il-garanti: ikkontrollaw it-trasparenza tat-tlugħ taċ-

ċittadini bil-polza, ifformulaw ir-rakkomandazzjonijiet għall-għażla tal-esperti, u assiguraw, permezz tal-

preżenza tagħhom fuq il-post, li d-dibattiti jsiru kif xieraq. Fi tmiem il-programm, il-garanti ser 

jippreżentaw pubblikament l-opinjoni tagħhom dwar il-konsultazzjoni. Dan id-dokument ser ikun 

disponibbli online fuq il-Pjattaforma għall-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini tal-Istat. 

Dawn li ġejjin ser jiġu ppubblikati wkoll fuq il-pjattaforma għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-Istat: is-

sinteżi tat-18-il konferenza reġjonali, id-dokument li jiġbor fih is-sinteżi tal-bidliet kollha proposti matul 

il-konferenzi reġjonali, is-sinteżi tal-konferenza nazzjonali u fl-aħħar, ir-rapport finali ppreżentat lill-

Gvern. 
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4. Dibattitu miftuħ mingħajr ebda tema imposta 

Fil-kuntest ta' din il-konsultazzjoni nazzjonali, ġiet ifformulata mistoqsija waħda għall-attenzjoni taċ-

ċittadini parteċipanti: "Bħala ċittadini Franċiżi, x'bidliet tixtieq għall-Ewropa? ". 

Bħala riżultat tal-ħidma mwettqa u l-metodoloġija stabbilita, iċ-ċittadini setgħu jiddeterminaw huma stess 

kif il-bidliet mixtieqa jitqiegħdu fuq l-aġenda, mingħajr ma jkunu kostretti minn tema speċifika jew qafas 

normattiv preliminari. 

L-għan kien li b'dan il-mod iċ-ċittadini tal-konferenzi reġjonali jgawdu libertà sħiħa fit-temi li xtaqu 

jittrattaw. Għall-komponent nazzjonali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, il-Ministeru għall-

Ewropa u għall-Affarijiet Barranin għalhekk għażel li jiżviluppa approċċ li jikkomplementa l-eżerċizzju 

Ewropew, u li huwa strutturat fuq disa' temi: tibdil fil-klima u ambjent; saħħa; ekonomija aktar b'saħħitha, 

ġustizzja soċjali u impjiegi; l-UE fid-dinja; valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà; trasformazzjoni diġitali; 

demokrazija Ewropea; migrazzjoni; edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport; ideat oħra2. 

It-temi għall-iskambji f'konferenzi reġjonali kienu għalhekk definiti miċ-ċittadini nfushom u mhux mill-

isponsor tal-eżerċizzju. 

5. Inverżjoni tal-għarfien espert 

Sabiex ikun hemm l-inqas influwenza possibbli fuq il-parteċipanti fil-proċess tal-identifikazzjoni tax-

xewqat tagħhom għall-Ewropa, ġie deċiż li ma tingħatax informazzjoni jew għarfien espert minn qabel 

(eż. dwar il-proġett attwali tal-Unjoni Ewropea, il-kompetenzi tagħha jew il-funzjonament tal-

istituzzjonijiet) iżda li l-mistoqsijiet taċ-ċittadini nfushom iservu bħala l-punt ta' tluq. Dan l-approċċ 

metodoloġiku huwa bbażat fuq il-prinċipju tal-"inverżjoni tal-għarfien espert" li skontu, ir-riflessjoni 

kollettiva tkun ibbażata fuq l-esperjenzi u l-opinjonijiet taċ-ċittadini, li mbagħad jitolbu lill-esperti 

jappoġġjaw id-diskussjonijiet tagħhom u jikkonsolidaw l-ipoteżijiet tal-ħidma tagħhom. 

Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, ġew immobilizzati esperti fir-reġjuni differenti (medja ta' tlieta), b'mod 

partikolari mid-dinja akkademika u miċ-Ċentri ta' Informazzjoni Europe Direct tat-territorji kkonċernati. 

Huma kienu preżenti s-Sibtijiet u l-Ħdud biex iwieġbu l-mistoqsijiet taċ-ċittadini, u intervjenew biss meta 

ġew mitluba. Kienu disponibbli wkoll verifikaturi tal-fatti (fact checkers) biex jivverifikaw malajr il-

mistoqsijiet fattwali taċ-ċittadini. 

Fil-konferenza nazzjonali ta' sinteżi fil-KESE, 19-il espert ta' livell għoli mid-dinja akkademika, gruppi ta' 

riflessjoni u korpi diplomatiċi kienu preżenti fil-gruppi ta’ ħidma. Dawn l-esperti akkumpanjaw grupp 

matul tmiem il-ġimgħa kollu, biex b’hekk setgħu japprofondixxu l-bidliet espressi fir-reġjuni. 

  

                                                

2 Futureu.europa.eu/processes?locale=mt 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=mt
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6. Kolleġġjalità u governanza effikaċi 

Il-proċess kollu nbena b'mod konġunt mill-Ministeru għall-Ewropa u għall-Affarijiet Barranin (MEAE), 

bl-appoġġ tal-istrateġija parteċipattiva taċ-Ċentru Interministerjali għall-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini 

(CIPC) tad-Direttorat Interministerjali għat-Trasformazzjoni Pubblika (DITP) u l-Ministeru responsabbli 

għar-relazzjonijiet mal-Parlament u l-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini (MRPC). Il-proċess ġie implimentat 

minn konsorzju, magħmul minn Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques u Harris Interactive, li 

kien responsabbli għat-tmexxija tal-proċess, l-organizzazzjoni tal-konferenzi, it-tlugħ bil-polza taċ-

ċittadini u l-abbozzar ta' rapporti u sinteżijiet, f'kollaborazzjoni mal-prefetturi reġjonali għall-

organizzazzjoni lokali tal-konferenzi reġjonali. 

Ġiet stabbilita governanza speċifika f'forma ta' tim tal-proġett ippresedut mill-MEAE, li laqqa’ flimkien 

is-CIPC, l-MRPC u l-konsorzju. 

7. Dmir ta' segwitu u ta' rabta mal-eżerċizzju Ewropew 

Fl-okkażjoni tal-konferenza nazzjonali, tħabbru diversi elementi tad-dmir ta' segwitu tal-istituzzjonijiet 

Franċiżi wara l-eżerċizzju mwettaq għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: 

- Disponibbiltà tal-informazzjoni kollha dwar l-approċċ, ta' dan id-dokument kif ukoll tar-rapporti 

sinteżi tal-konferenzi reġjonali u nazzjonali, b'mod trasparenti u aċċessibbli għal kulħadd fuq il-

pjattaforma l-ġdida għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini mnedija fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni tar-

rapport finali lill-Gvern; 

- Organizzazzjoni ta' avveniment għall-preżentazzjoni tar-rapport finali lill-Gvern dwar il-

komponent nazzjonali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa f'Novembru 2021; 

- Stabbiliment ta' kumitat ta’ monitoraġġ taċ-ċittadini biex jiżgura li l-azzjoni meħuda tkun 

konformi mal-proposti li saru. Dan il-kumitat ser ikun magħmul minn 15-il ċittadin: 14-il 

parteċipant ta' konferenzi reġjonali u rappreżentant tal-konsultazzjoni "Parole aux Jeunes"; 

- Preżentazzjoni tal-kontribut Franċiż għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa lill-

istituzzjonijiet Ewropej f'Jannar 2022; 
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Il-proposti taċ-ċittadini Franċiżi ser jitressqu għar-riflessjoni kollettiva tal-Istati Membri u tal-

istituzzjonijiet Ewropej. Bħala l-pajjiż li għandu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel nofs 

tal-2022, ser ikun f'idejn Franza li ssemma' leħen iċ-ċittadini tagħha filwaqt li taħdem ukoll biex 

tiddefinixxi pożizzjoni komuni fuq livell kontinentali. 
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L-Ewwel Parti: preżentazzjoni tar-riżultati tal-konferenzi 

reġjonali dwar il-futur tal-Ewropa 

F'kull waħda mit-18-il konferenza reġjonali, iċ-ċittadini esprimew individwalment, u mbagħad fi gruppi, 

ix-xewqat tagħhom għall-Ewropa tal-2035. F'kull reġjun ħarġu bejn 3 u 8 gruppi ta' xewqat, li laħħqu t-

total ta' 101 xewqa għall-Ewropa fi Franza kollha. Iċ-ċittadini mbagħad ifformulaw il-bidliet li qiesu 

meħtieġa biex tintlaħaq il-viżjoni mixtieqa għall-Ewropa u mbagħad spjegawhom permezz ta' azzjonijiet 

konkreti. Dan il-proċess irriżulta f’total ta' 515 bidla u 1 301 azzjoni konkreta fi Franza kollha. 

Fil-ġimgħat bejn il-konferenzi reġjonali u l-konferenza nazzjonali, it-tim tal-proġett ġabar il-515-il bidla fi 

gruppi koerenti. Il-bidliet kollha espressi fir-reġjuni kienu soġġetti għal analiżi lessikoloġika u, meta l-

intenzjoni sottostanti tagħhom dehret simili jew qrib, ġew mgħaqqda biex għall-konferenza nazzjonali 

setgħu jiġu fformati gruppi ta' ħidma b'xewqa komuni għall-Ewropa. Fl-aħħar nett, il-bidliet identifikati 

fir-reġjun inġabru flimkien f'14-il xewqa differenti għall-Ewropa. 
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a. Klassifikazzjoni tal-14-il xewqa għall-Ewropa 

Fi tmiem kull konferenza reġjonali, iċ-ċittadini parteċipanti vvotaw biex jesprimu l-appoġġ tagħhom għall-

bidliet identifikati mill-gruppi ta' ħidma differenti. 

Abbażi tar-raggruppamenti li saru qabel il-konferenza nazzjonali ta' sinteżi, kien possibbli li jiġu 

determinati — permezz tal-votazzjonijiet dwar il-bidliet f'kull reġjun — ix-xewqat għall-Ewropa li kienu 

l-aktar popolari fost iċ-ċittadini. Pereżempju, ix-xewqat ta' "Ewropa li tpoġġi l-edukazzjoni fuq quddiem 

nett" u "Ewropa aktar qrib u aċċessibbli" ġew appoġġati b'mod wiesa', b'medja ta' 56 % taċ-ċittadini fil-

konferenzi reġjonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-klassifikazzjoni tax-xewqat tal-Ewropa skont il- popolarità 

 

 

b. Preżentazzjoni tal-14-il bidla prijoritarja 

mill-Konferenza Nazzjonali 

Fil-konferenza nazzjonali ta' sinteżi, il-100 ċittadin parteċipant ħadmu fuq wieħed mill-14-il grupp ta' 

xewqat stabbiliti. Fi tmiem il-ħidma, kull grupp għażel biex jirrappreżenta x-xewqa tiegħu għall-Ewropa 

bidla prijoritarja li għandha tiġi stabbilita sal-2035. Dawn l-14-il bidla ta' prijorità mbagħad ġew 

proposti għall-votazzjoni mill-100 ċittadin fl-aħħar jum tal-konferenza nazzjonali. L-eżitu ta' din il-

votazzjoni huwa mniżżel hawn taħt, f'ordni dekrexxendi skont l-għadd ta' voti miksuba għal kull bidla.  

X’bidliet tixtieq tara implimentati?  
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Il-bidlla li rċeviet l-aktar voti mill-100 ċittadin tal-konferenza nazzjonali hija li"Tiġi żviluppata l-

moderazzjoni fl-użu tal-enerġija billi jitwaqqaf l-eċċess bl-għan li jitnaqqas il-konsum".  

 

 

  14-il bidla ewlenija għall-Ewropa tal-2035 

Tiġi żviluppata l-moderazzjoni fl-użu tal-enerġija billi jitwaqqaf l-eċċess bl-għan li jitnaqqas il-konsum  

Jiġu msaħħa d-difiża u s-sigurtà komuni tal-Unjoni Ewropea 

Tiġi promossa l-prestazzjoni ekonomika kollettiva permezz ta’ industrija awtonoma, kompetittiva u b’valuri tal-Unjoni 
Ewropea 

Tiġi stabbilita s-setgħa taċ-ċittadini f’diversi livelli: parteċipazzjoni, deċiżjoni, kontroll 

Nimxu lejn federazzjoni ta' Stati Ewropej mogħnija b'kompetenzi b'saħħithom f'oqsma ta' interess komuni 

Jiġu offruti programmi ta’ skambju tul il-ħajja 

Jiġu mxerrda l-kulturi Ewropej permezz ta' attivitajiet u avvenimenti li jgħaqqdu 

Tiġi armonizzata l-kura tas-saħħa u tiġi żgurata l-aċċessibbiltà għall-Ewropej kollha permezz ta' politika komuni tas-saħħa 

Jiġu żviluppati u deriġiti setturi strateġiċi fil-livell Ewropew biex tiġi żgurata s-sovranità tagħna 

Tiġi mtejba l-protezzjoni tal-ambjent u l-ekosistemi u jinħolqu żoni protetti fil-qalba taż-żoni urbani, periurbani u rurali 

Jiġu mwaqqfa ċentri Ewropej fit-territorji biex iċ-ċittadini jinstemgħu u jingħataw pariri 

Tinkiseb unità għas-27 stat fil-mod li bih jiġi elett il-Parlament Ewropew u tiġi mtejba l-prossimità taċ-ċittadini billi l-
elezzjoni attwali tiġi sostitwita b’votazzjoni waħda fil-livell reġjonali 

Tiġi definita politika komuni biex jittejbu l-akkoljenza u l-integrazzjoni soċjali u professjonali tal-migranti (inkluż il-migranti 
irregolari) 

Jiġu ppreservati l-ispeċifiċitajiet (tikketti tal-ikel, produzzjonijiet artiġjanali, tradizzjonijiet) tar-reġjuni Ewropej differenti, 
sabiex jiġu evitati stili ta’ ħajja uniformi u tiġi żgurata t-traċċabbiltà u l-kwalità tal-prodotti 
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Għal kull bidla prijoritarja, iċ-ċittadini tal-grupp ikkonċernat taw definizzjoni tal-bidla, ipproponew 

azzjonijiet konkreti li għandhom jiġu implimentati biex din tinkiseb u indikaw il-kriterji għas-suċċess 

tagħha sal-2035.  
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Bidla Nru 1 – Tiġi żviluppata l-moderazzjoni fl-użu tal-enerġija billi jitwaqqaf 

l-eċċess bl-għan li jitnaqqas il-konsum 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa impenjata biex tiffaċċa l-isfida klimatika u ambjentali 

 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: Żvilupp ta'sorsi ta' enerġija rinnovabbli, tnaqqis fil-konsum tal-enerġija 

L-għan ta' din il-bidla huwa li tħeġġeġ it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija fl-Ewropa u l-iżvilupp tal-enerġiji 

rinnovabbli. Il-prijoritizzazzjoni tagħha miċ-ċittadini tirrifletti x-xewqa tagħhom li l-Ewropa u l-abitanti 

tagħha jieħdu azzjoni determinata biex jirrispondi għall-isfida klimatika u ambjentali. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Din il-bidla tinvolvi l-iżvilupp ta' programmi ambizzjużi ta' riċerka dwar sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

u l-użu ta’ fondi ta' investiment Ewropej b'parteċipazzjoni diretta f'kumpaniji fis-settur. 

Għaċ-ċittadini, din il-bidla tkun ta’ suċċess jekk jiġu introdotti miri vinkolanti biex jitnaqqas il-konsum 

tal-enerġija u indikaturi ewlenin tal-moderazzjoni, bħat-tnaqqis tal-flotta Ewropea tal-karozzi jew il-

konsum tal-laħam. L-ambizzjoni hija wkoll li jiġu stabbiliti b'suċċess kwoti ta' konsum għal kull settur 

li jqisu l-varjazzjonijiet fil-konsum tal-intrapriżi filwaqt li jirrispettaw il-kunfidenzjalità tad-data tagħhom. 
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Bidlu Nru 2 – Jiġu msaħħa d-difiża u s-sigurtà komuni tal-Unjoni Ewropea 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa b’saħħitha fid-dinja  

 

 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: Armata Ewropea, awtonomija strateġika 

Din il-bidla hija konformi max-xewqa unanima taċ-ċittadini li jiksbu l-awtonomija fid-difiża u s-sigurtà 

fl-Ewropa, sabiex ma jiddependux minn setgħat barranin. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Għaċ-ċittadini, is-suċċess ta' din il-bidla jkun rifless fuq kollox fil-ħatra ta' Kummissarju Ewropew 

responsabbli għad-difiża u s-sigurtà. 

Fil-qasam tad-difiża, il-ħolqien ta' armata permanenti, reattiva u proattiva fid-dinja kollha jippermetti 

lill-Ewropa tipproteġi l-fruntieri tagħha u tintervjeni, fejn xieraq, fuq talba ta' pajjiżi terzi. 

Fir-rigward tas-sigurtà, l-Ewropa għandha, f’għajnejn iċ-ċittadini, tiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista u 

tipproteġi r-riċerka strateġika tagħha, f'setturi prijoritarji bħas-settur spazjali, iċ-ċibersigurtà, is-settur 

mediku u l-ambjent. Protezzjoni aħjar tal-fruntieri esterni għandha tgħin ukoll biex titrażżan l-

immigrazzjoni illegali u t-traffikar. 
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Bidla Nru 3 – Tiġi promossa l-prestazzjoni ekonomika kollettiva permezz ta’ 

industrija awtonoma, kompetittiva u b’valuri tal-Unjoni Ewropea 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa li tiddefendi l-interessi tagħha 

 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: Preferenza Ewropea, protezzjoni ta' konoxxenza, żvilupp ta' promoturi Ewropej 

L-għan ta' din il-bidla huwa li jinkisbu tliet objettivi: it-tisħiħ ta' politika ta' "preferenza Ewropea" fl-

Unjoni, l-iżgurar tal-protezzjoni ta' oġġetti u konoxxenza essenzjali u l-ħolqien ta' "promoturi 

Ewropej". 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Il-kisba ta' dawn l-objettivi teħtieġ, l-ewwel nett, l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ " preferenza 

Ewropea " fil-kuntest ta’ sejħiet għall-offerti, u l-introduzzjoni ta' taxxa fuq l-importazzjoni tal-

karbonju. 

Il-protezzjoni tal-konoxxenza tirriżulta f'aktar kontroll ta' akkwiżizzjonijiet u investiment barrani, u l-

iżvilupp ta' għajnuna għar-rilokazzjoni. 

Fl-aħħar nett, il-ħolqien ta' "promoturi Ewropej" ifisser il-promozzjoni ta' alleanzi industrijali Ewropej 

f'setturi strateġiċi u li tingħata spinta lill-investiment pubbliku f'kapital ta' riskju. 

Għaċ-ċittadini, is-suċċess ta' din il-bidla jkun rifless fl-iżvilupp ta' alleanzi industrijali Ewropej f’setturi 

ewlenin, żieda fl-għadd ta' rilokazzjonijiet tal-intrapriżi u titjib tal-bilanċ kummerċjali. 
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Bidla Nru 4 – Tiġi stabbilita s-setgħa taċ-ċittadini f'diversi livelli: 

parteċipazzjoni, deċiżjoni, kontroll 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa aktar demokratika 

 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: żieda fil-parteċipazzjoni elettorali, barometru dwar is-sodisfazzjon Ewropew, użu mifrux 

tal-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini 

Permezz ta' din il-bidla, iċ-ċittadini jipproponu li tiġi żviluppata "esperjenza ta' ċittadinanza komprensiva" 

għall-Ewropej, filwaqt li jiżdied l-involviment tagħhom fl-istadji kollha tal-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet. Dan jirrifletti x-xewqa taċ-ċittadini li jsemmgħu leħinhom u jinfluwenzaw il-politiki 

pubbliċi li jaffettwaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Għaċ-ċittadini, din il-bidla primarjament tinvolvi li jiġu żviluppati u sostnuti inizjattivi ta' parteċipazzjoni 

taċ-ċittadini. Għal dan il-għan, jistgħu jiġu implimentati diversi mekkaniżmi: il-ħolqien ta' kamra 

konsultattiva permanenti, l-istabbiliment tas-setgħa taċ-ċittadini fit-Trattati Ewropej kif ukoll il-ħolqien 

ta' tikketta li tiċċertifika l-liġijiet li kienu soġġett għal konsultazzjoni taċ-ċittadini. 

Is-suċċess ta' din il-bidla jintwera permezz ta' progressjoni ta' indikaturi bħall-parteċipazzjoni elettorali, 

l-interess u l-fiduċja espressi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll il-frekwenza tal-użu ta' siti web Ewropej. Iż-

żieda fl-għadd ta’ deċiżjonijiet meħuda wara konsultazzjoni taċ-ċittadini u ż-żieda fl-użu tal-Inizjattivi 

taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE) jistgħu jitqiesu wkoll bħala karatteristiċi ta' suċċess. 
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Bidla Nru 5 – Nimxu lejn federazzjoni ta' Stati Ewropej mogħnija 

b'kompetenzi b'saħħithom f'oqsma ta' interess komuni 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa aktar magħquda 

 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: unifikazzjoni istituzzjonali, president elett, żvilupp tal-kompetenzi tal-UE 

Din il-bidla tirrifletti l-ambizzjoni taċ-ċittadini li tinkiseb unità fost l-istituzzjonijiet politiċi Ewropej. Il-

mudell muri huwa dak ta' federazzjoni ta' Stati bil-għan li jiġu msaħħa l-kompetenzi kondiviżi jew 

esklużivi tal-Unjoni Ewropea, mingħajr, madankollu, ma nimxu lejn Stat federali. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Internament, din il-bidla tista' tinvolvi l-iżvilupp tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, il-ħolqien ta' ministeri 

Ewropej fl-Istati Membri u, fuq medda itwal ta' żmien, l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea 

b'vot universali. 

Esternament, it-tisħiħ ta' leħen l-Ewropa lil hinn min xtutha jista' jissaħħaħ billi jinħatar  

f'rappreżentant uniku tal-Ewropa fix-xena internazzjonali. 

Din il-federazzjoni ta' Stati tibbenefika wkoll minn żieda fil-baġit Ewropew, bl-ambizzjoni li tilħaq 10 % 

tal-PDG (mir-rata attwali ta' 2 %). 
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Bidla Nru 6 – Jiġu offruti programmi ta’ skambju tul il-ħajja 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa li tpoġġi l-edukazzjoni fuq quddiem nett 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: skambji edukattivi, Erasmus 

Din il-bidla, li ġiet appoġġata b'mod wiesa', tirrifletti l-importanza f'għajnejn iċ-ċittadini tal-laqgħat u l-

esperjenzi barra minn pajjiżhom, bħala sors qawwi tas-sentiment Ewropew. L-għan huwa li nimxu minn 

“għarfien akkademiku għal approċċ prattiku, ibbażat fuq l-esperjenzi u s-sensittività għall-Ewropa” u li 

nifhmu l-edukazzjoni f’sens wiesa’ bħala tagħlim tul il-ħajja. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Is-suċċess ta’ bidla bħal din ikun prinċipalment jinvolvi l-istabbiliment ta’ offerta ta’ mobbiltà estiża, 

inkluż fost l-oħrajn skambji edukattivi, ġemellaġġi, vjaġġar u mobbiltà professjonali. Għaċ-ċittadini, din 

l-offerta għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd, b'mod partikolari għal persuni b’riżorsi baxxi jew 

b’diżabilità. Pereżempju, il-programm Erasmus jista’ jikkonċerna lill-Ewropej kollha mingħajr limiti ta’ 

età jew riżorsi. Dawn il-programmi għandhom jitfasslu b'mod li jkunu diversifikati, inklużivi u 

aċċessibbli u permezz ta' proċeduri amministrattivi simplifikati. 

Lil hinn mill-mobbiltà, issemmiet ukoll l-importanza li jiġu żviluppati rabtiet bejn is-sistemi edukattivi 

(ekwivalenza tad-diplomi, eċċ.) u li l-Ewropa ssir aktar attraenti biex jiġi evitat l-eżodu tat-talent lejn pajjiżi 

terzi. 
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Bidla Nru 7 – Jiġu mxerrda l-kulturi Ewropej permezz ta' attivitajiet u 

avvenimenti li jgħaqqdu 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa b’kulturi u identitajiet kondiviżi 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: festival Ewropew, festa pubblika Ewropea, wirja universali tal-Ewropa 

L-għan ta’ din il-bidla huwa li jinħoloq u jitrawwem spirtu Ewropew permezz ta’ esperjenzi komuni, 

avvenimenti u attivatijiet festivi. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

L-avvenimenti previsti miċ-ċittadini huma intenzjonati li jkunu divertenti, popolari u li jgħaqqdu biex 

jiġu kondiviżi minn kemm jista’ jkun nies. Għal dan il-għan, dawn għandhom jinvolvu lill-pubbliku kollu 

(b'mod partikolari t-tfal, l-istudenti, iż-żgħażagħ u l-istudenti ta' Erasmus) u għandhom isiru f’postijiet 

differenti (djar tal-anzjani, skejjel, amministrazzjonijiet pubbliċi, ħabsijiet, eċċ.). 

B’mod partikolari, ġew previsti żewġ avvenimenti li jgħaqqdu lill-Ewropej flimkien: wirja universali tal-

Ewropa li tirrappreżenta l-Istati Membri kollha u riformulazzjoni ta’ Jum l-Ewropa fid-9 ta’ Mejju, li 

tinkludi, fost l-oħrajn, avveniment edukattiv sabiex “ma ninsewx il-paċi marbuta mal-Ewropa u mal-valuri 

tagħha”. Fl-istess ħin, ir-rappreżentanti Ewropej jistgħu jiltaqgħu mat-tfal tal-iskola tal-kontinent fl-

iskejjel tagħhom sabiex isaħħu l-prossimità u l-fehim tal-Ewropa fost iċ-ċittadini minn età bikrija. 
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Bidla Nru 8 – Tiġi armonizzata l-kura tas-saħħa u tiġi żgurata l-aċċessibbiltà 

għall-Ewropej kollha permezz ta' politika komuni tas-saħħa 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa mibnija fuq is-solidarjetà li tipproteġi 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: kopertura universali tal-kura tas-saħħa, armonizzazzjoni tal-kura tas-saħħa, kura tas-

saħħa bħala dritt fundamentali 

Biex jiġi żgurat l-aċċess għall-kura tas-saħħa għall-Ewropej kollha u biex ikun hemm rispons għall-“ħtieġa 

ta’ protezzjoni u solidarjetà”, ġiet proposta unanimament sistema ta' kura tas-saħħa supranazzjonali. 

Din tkun ibbażat fuq finanzjament ġust fost l-Istati Membri u tibni fuq l-aħjar sistemi tal-Unjoni. Bidla 

bħal din tirrifletti x-xewqa taċ-ċittadini li jaraw li l-Ewropa tieħu rwol aktar attiv fil-protezzjoni tal-abitanti 

tagħha, speċjalment fil-qasam tal-kura tas-saħħa, fejn l-azzjoni s'issa hija meqjusa ftit wisq. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Biex tiġi implimentata din il-bidla, il-prinċipju ta' sigurtà soċjali Ewropea universali ġie approvat 

b’maġġoranza. Madankollu, ma kienx possibbli li jiġi deċiż kif din is-sistema għandha tiġi implimentata. 

Filwaqt li xi wħud argumentaw favur “iċ-ċentralizzazzjoni tad-data li tippermetti lill-ħaddiema tal-kura 

tas-saħħa [Ewropej] jaċċessaw l-istorja medika kollha tal-pazjent”, oħrajn qiesu dik il-miżura bħala 

“ċaħda addizzjonali tal-libertà, u sistema ta’ monitoraġġ”. 

Madanakollu, it-trasparenza u l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti regolatorji f'dan il-qasam madwar il-

kontinent, kif ukoll il-Pjan Ewropew għas-Saħħa, ġew identifikati bħala prerekwiżiti għal kwalunkwe 

trasformazzjoni sinifikanti. 
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Bidla Nru 9 – Jiġu żviluppati u deriġiti setturi strateġiċi fil-livell Ewropew biex 

tiġi żgurata s-sovranità tagħna 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa kompetittiva u innovattiva 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: żvilupp ta' promoturi Ewropej, kontroll ta' investimenti barranin, awtonomija diġitali u 

tal-enerġija 

Il-ġestjoni fil-livell Ewropew ta' setturi meqjusa bħala strateġiċi bħas-saħħa, l-ikel, l-enerġija, is-settur 

diġitali, id-difiża, it-trasport u l-materjali ġodda tirrispondi għall-ħtieġa ta' sovranità identifikata miċ-

ċittadini. Din il-ġestjoni tippermetti li tiġi limitata l-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji Ewropej, li jiġi 

promoss il-ħolqien ta’ promoturi kontinentali u r-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa permezz ta’ 

preferenza Ewropea. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Sabiex tinkiseb din is-sovranità, awtorità Ewropea tista’ tingħata l-kompitu li tiġġestixxi dawn is-setturi 

billi toħroġ awtorizzazzjonijiet għall-akkwist ta’ kumpaniji Ewropej minn kompetituri barranin u billi 

tiżgura li l-prodotti importati jikkonformaw mal-istess standards bħal dawk tal-produzzjoni tal-UE. Fil-

perjodu medju, bejn 30 % u 50 % tal-konsum Ewropew f’dawn is-setturi strateġiċi għandu jiġi prodott 

fil-kontinent, u sa 70 % fil-perijodu twil. L-issodisfar ta’ dawn il-kriterji jippermetti li jiġu żgurati l-

awtosuffiċjenza u l-influwenza internazzjonali u saħansitra l-esportazzjoni tal-mudell industrijali 

Ewropew. 
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Bidla Nru 10 – Tiġi mtejba l-protezzjoni tal-ambjent u l-ekosistemi u jinħolqu 

żoni protetti fil-qalba taż-żoni urbani, periurbani u rurali 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa li tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: urbanizzazzjoni aktar favur l-ambjent, rispett u protezzjoni tal-ħamrija 

L-objettiv huwa li jiġi limitat l-impatt negattiv tal-urbanizzazzjoni fuq il-ħamrija. Azzjonijiet 

b’saħħithom jippermettu li jiġu limitati d-diżastri marbuta mal-qerda tal-ħamrija, bħall-uqigħ tal-art u li 

jtejbu l-kwalità tal-ħajja f’żoni urbani, b'mod partikolari permezz tat-tħawwil ta' siġar. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Ġie propost li tittieħed azzjoni fuq żewġ livelli: l-ewwel nett, titreġġa lura t-tendenza ta' bini ġdid biex 

titnaqqas ir-rata ta' ssiġillar tal-ħamrija, u t-tieni, jiġi promoss ir-restawr tal-ħamrija biex "dak li 

jappartjeni għan-natura jiġi rritornat għan-natura". 
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Bidla Nru 11 – Jiġu mwaqqfa ċentri Ewropej fit-territorji biex iċ-ċittadini 

jinstemgħu u jingħataw pariri 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa aktar qrib u aċċessibbli 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: Djar l-Ewropa, punt ta' kuntatt lokali għall-Ewropa, aċċess aħjar għall-informazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-bidla huwa li tipprovdi tweġibiet konkreti għall-fatt li l-Unjoni Ewropea ma tinħasx 

preżenti fil-ħajja ta’ kuljum, kif ġie identifikat minn ħafna parteċipanti, u li taħdem biex tqarreb l-Ewropa 

lejn iċ-ċittadini tagħha. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Biex tingħeleb din id-distanza bejn l-UE u ċ-ċittadini, jista’ jinħatar punt ta’ kuntatt speċjalizzat f’kull 

kunsill lokali bil-kompitu li jisma’ u jagħti pariri liċ-ċittadini. L-informazzjoni pprovduta minn dan il-punt 

ta' kuntatt tista’ tkun ta’ natura soċjoekonomika, b’mod partikolari dwar l-aċċess għal għajnuna Ewropea 

jew informazzjoni, pereżempju dwar ir-rwol tal-lobbies. L-informazzjoni pprovduta tkun maħsuba kemm 

għall-pubbliku ġenerali kif ukoll għall-professjonisti, b’mod partikolari biex tagħti pariri lill-SMEs u tgħin 

lill-promoturi tal-proġetti jaċċessaw fondi Ewropej. Fl-aħħar mill-aħħar, din il-bidla tista’ twassal għall-

ħolqien ta’ postijiet iddedikati għall-Ewropa, simili għad-djar Ewropej eżistenti, iżda fil-livell lokali, li 

jippermettu network territorjali b'saħħtu. 

Is-suċċess ta’ din il-bidla jkun komplut jekk kull ċittadin ikun jaf “b'mod evidenti” bl-eżistenza ta’ dan il-

punt ta' kuntatt u ta' dan il-post ta’ riżorsi ddedikati għall-Ewropa, u li jipprovdi riżorsi, smigħ, 

informazzjoni u pariri. 
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Bidla Nru 12 – Tinkiseb unità għas-27 Stat fil-mod li bih jiġi elett il-Parlament 

Ewropew u tiġi mtejba l-prossimità taċ-ċittadini billi l-elezzjoni attwali tiġi 

sostitwita b’votazzjoni waħda fil-livell reġjonali 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa b'governanza aktar effikaċi 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: bidla istituzzjonali, segwitu miċ-ċittadini tal-azzjonijiet matul il-mandat kollu 

Din il-bidla tirrifletti x-xewqa taċ-ċittadini li jsaħħu l-prossimità tagħhom mar-rappreżentanti eletti u 

li jsegwu l-azzjonijiet tagħhom matul il-mandat kollu tagħhom. Din twieġeb għall-osservazzjoni kondiviża 

b’mod wiesa’ li hemm nuqqas ta’ azzjonijiet konkreti dwar it-tħassib taċ-ċittadini mir-rappreżentanti eletti 

fil-Parlament Ewropew. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Il-bidla fil-metodu elettorali tkun tikkonsisti fl-unifikazzjoni tas-sistema tal-votazzjoni fil-livell 

Ewropew u t-tranżizzjoni minn kostitwenzi nazzjonali għal kostitwenzi reġjonali, li kienet stmata li tkun 

possibbli sal-2035. 
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Bidla Nru 13 – Tiġi definita politika komuni biex jittejbu l-akkoljenza u l-

integrazzjoni soċjali u professjonali tal-migranti (inkluż il-migranti irregolari) 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa li tiggarantixxi rispett għad-drittijiet fundamentali 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: uffiċċju Ewropew għall-migrazzjoni, garanzija ta’ akkoljenza deċenti fl-Ewropa kollha 

L-għan ta’ din il-bidla huwa li titjieb l-akkoljenza tal-migranti fl-Unjoni Ewropea, problema li ċ-ċittadini 

identifikataw unanimament bħala emerġenza. B’kuntrast għas-sitwazzjoni attwali, l-istabbiliment ta’ 

politika komuni, koordinata u mibnija fuq is-solidarjetà dwar l-immigrazzjoni tidher li hija mezz ewlieni 

għall-paċi. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Is-suċċess ta’ tali bidla jirriżulta fl-implimentazzjoni progressiva ta’ politika komuni dwar l-akkoljenza tal-

migranti. 

Inizjattiva taċ-ċittadini għandha tressaq din il-kwistjoni quddiem il-Kummissjoni u, fil-perjodu medju, 

għandha tippermetti l-adozzjoni ta’ standard komuni li jiddetermina qafas għall-akkoljenza u għall-

integrazzjoni soċjali tal-migranti. Fil-perjodu twil, dan l-istandard għandu jiġi appoġġat bil-ħolqien ta’ 

uffiċċju Ewropew speċjalizzat dwar l-immigrazzjoni u bir-rikonoxximent tal-politika tal-migrazzjoni 

bħala kompetenza tal-Unjoni Ewropea. 
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Bidla Nru 14 – Jiġu ppreservati l-ispeċifiċitajiet (tikketti tal-ikel, 

produzzjonijiet artiġjanali, tradizzjonijiet) tar-reġjuni Ewropej differenti, 

sabiex jiġu evitati stili ta’ ħajja uniformi u tiġi żgurata t-traċċabbiltà u l-

kwalità tal-prodotti 

Xewqa assoċjata għall-Ewropa: Ewropa li fiha jipprevalu l-interessi ta’ kull Stat 

Xi tfisser din il-bidla? 

Kliem ewlenin: tikketti Ewropej, promozzjoni tad-diversità ta' kulturi u tradizzjonijiet 

L-ambizzjoni ta’ din il-bidla hija li tiġi ppreservata d-diversità tat-tradizzjonijiet u l-produzzjonijiet 

Ewropej u li tiġi evitata l-istandardizzazzjoni tal-istili ta’ ħajja, li hija spiss meqjusa bħala kritika tal-

Unjoni Ewropea. 

X’inhuma l-passi ewlenin u l-kriterji ta’ suċċess? 

Għaċ-ċittadini, din primarjament tinvolvi li l-bażi ta' data eżistenti li telenka t-tikketti Ewropej u 

nazzjonali differenti ssir aktar aċċessibbli. Għal dan il-għan, qed jiġi propost il-ħolqien ta’ sit web bi “tliet 

klikks”: l-ewwel klikk biex taċċessa s-sit, it-tieni biex turi mappa tar-reġjuni tal-Unjoni Ewropea u l-aħħar 

waħda biex turi deskrizzjoni tat-tikketti ta’ kull reġjun. 

Is-suċċess ta’ din il-bidla jkun jikkonsisti minn komunikazzjoni mtejba tal-kisbiet eżistenti, li tirriżulta 

f’għarfien aħjar tad-diversità tal-kulturi Ewropej fost iċ-ċittadini. 

 

 



 

 

It-tieni parti: preżentazzjoni tar-riżultati tal-konsultazzjoni 

"Parole aux Jeunes" 

 

Id-dati tal-konsultazzjoni 

mid-09/05/2021 sat-18/07/2021 

 

Ċifri ta' parteċipazzjoni 

50 008 parteċipant 

2 918-il proposta 

338 330 vot 

 

Il-konsultazzjoni “Parole aux jeunes” tnediet fuq l-inizjattiva tas-Segretarjat tal-Istat għall-Affarijiet 

Ewropej. Din il-konsultazzjoni hija parti mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, eżerċizzju ta’ 

demokrazija parteċipattiva bla preċedent imwettaq mill-istituzzjonijiet Ewropej, bil-għan li jippermetti liċ-

ċittadini Ewropej kollha jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar dak li jistennew mill-Unjoni Ewropea. Ir-

riżultati tal-konsultazzjoni ser jikkontribwixxu għall-ħidma tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u tal-

Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. 

4 tagħlimiet ewlenin 

1. Mobilizzazzjoni massiva taż-żgħażagħ: aktar minn 50,000 ċittadin żagħżugħ Franċiż ħadu 

sehem fil-konsultazzjoni, fit-territorji kollha. 

2. L-aktar kunsens importanti jikkonċerna l-politiki Ewropej għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, 

ir-rilokazzjoni tal-produzzjoni lejn l-Ewropa, ir-rivitalizzazzjoni tad-demokrazija Ewropea, l-

influwenza tal-UE fid-dinja (l-ekonomija, ir-riċerka, id-drittijiet tal-bniedem, id-diplomazija). 

  



 

 

  

Il-kontribut taċ-ċittadini għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

38 

 

3. L-idea ta’ Ewropa aktar b’saħħitha u magħquda kienet persistenti matul il-konsultazzjoni 

kollha, u hemm kunsens dwar diversi punti: 

- Ewropa aktar b’saħħitha ekonomikament (b'mod partikolari permezz tar-rilokazzjoni) biex tlaħħaq 

maċ-Ċina jew mal-Istati Uniti 

- Ewropa diplomatika li jkollha aktar importanza fix-xena internazzjonali 

- Ewropa li tkun pijuniera dinjija fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima 

- Ewropa magħquda permezz ta-żgħażagħ tagħha 

- Ewropa magħquda fir-riċerka u l-innovazzjoni 

 

4. Iż-żgħażagħ irrakkomandaw ukoll erba’ ideat komplementari għal dawk li rriżultaw mill-

panels taċ-ċittadini: 

- Ekonomija Ewropea li tkun ambjentalment u soċjalment responsabbli 

- Ewropa li ġeografikament tkun aktar konnessa bil-ferrovija 

- Ewropa aktar ġusta għal finijiet ta’ taxxa 

- Azzjoni b’saħħitha tal-Unjoni Ewropea li tippromwovi d-drittijiet tan-nisa 
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22 idea popolari u 13-il idea kontroversjali mifruxa fid-disa' temi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-

Ewropa 

 

L-ideat popolari huma bbażati fuq il-proposti l-aktar appoġġati mill-parteċipanti tal-konsultazzjoni. Il-

proposti popolari huma il-proposti li kienu appoġġati l-aktar, b’medja ta’ 79 % ta' “voti favur”. 

 

L-ideat kontroversjali huma bbażati fuq il-proposti l-aktar diskussi minn dawk li wieġbu għall-

konsultazzjoni, b’bilanċ bejn il-voti favur u kontra. Il-proposti kontroversjali huma l-proposti l-aktar 

diskussi tal-konsultazzjoni, b’medja ta’ 40 % ta' “voti favur” u 38 % ta' “voti kontra". 

 

L-analiżi ta’ dawn il-proposti wasslet għall-identifikazzjoni ta’ 22 idea popolari u 13-il idea kontroversjali. 

Dawn it-22 idea popolari u t-13-il idea kontroversjali kienu maqsuma f’9 partijiet li jikkorrispondu għat-

temi ewlenin tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 
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Sommarju tal-ideat popolari u kontroversjali 

 

 

  
Tibdil fil-klima u ambjent 

Nistabbilixxu politika 

ambjentali Ewropea 

aktar b'saħħitha  

Nimxu lejn agrikoltura 

aktar sostenibbli 

Niżviluppaw it-

trasport ferrovjarju fi 

ħdan l-UE 

Naċċelleraw it-

tranżizzjoni tal-

enerġija 

Naħdmu aktar għall-

protezzjoni tal-

bijodiversità 

Innaqqsu l-imballaġġ 

u ntejbu l-ġestjoni tal-

iskart 

Intejbu s-

sensibilizzazzjoni 

ambjentali 

Nippromwovu 

proċessi ta' 

kostruzzjonijiet 

ekoloġiċi 

Ninvestu aktar fl-

enerġija nukleari 

Demokrazija Ewropea 

Nikkomunikaw aħjar 

dwar ir-rwol u l-ħidma 

tal-UE 

Niżviluppaw il-

funzjonament 

demokratiku tal-Unjoni 

Ewropea 

Niġġieldu d-

diżinformazzjoni 

Nagħmlu l-Ewropa 

federazzjoni 
Nagħtu aktar 

awtonomija lill-Istati 

Membri 

Nagħtu liż-żgħażagħ leħen 

fl-istituzzjonijiet Ewropej 

Nistabbilixxu setgħa 

eżekuttiva Ewropea 

aktar b'saħħitha 

Ekonomija, ġustizzja soċjali u impjiegi 

Nirrilokaw il-

produzzjoni lejn l-

Ewropa għal 

awtonomija akbar 

Nagħmlu l-prattiki 

kummerċjali u l-

kummerċ aktar 

responsabbli 

Niġġieldu l-evażjoni 

u l-evitar tat-taxxa 

Narmonizzaw il-pagi 

Ewropej 
Nintroduċu introjtu 

universali 
Norjentaw mill-ġdid l-

Ewropa lejn mudell 

antikapitalist 

Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport Trasformazzjoni diġitali 

Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà Saħħa 

L-UE fid-dinja Immigrazzjoni 

Nippermettu liż-

żgħażagħ ikollhom 

aktar skambji ma' 

pajjiżi oħra tal-UE 

Nagħmlu s-soġġorni f'pajjiżi oħra tal-UE 

obbligatorji għaż-żgħażagħ 

Inħeġġu t-tagħlim ta' 

lingwi oħra minbarra 

l-Ingliż 

Ninvestu fir-riċerka 

xjentifika, diġitali u 

ambjentali 

Niżviluppaw il-kriptovaluti fl-Ewropa 

Nissensibilizzaw 

dwar id-

diġitalizzazzjoni u 

l-perikli tagħha 

Insaħħu l-azzjoni 

tal-UE favur ir-

rispett tad-

drittijiet tal-

Insaħħu d-drittijiet 

tan-nisa 
 Ninvestu fis-

saħħa 
Intejbu l-kwalità 

tal-prodotti tal-

ikel tagħna 

Insaħħu l-influwenza 

internazzjonali tal-UE 
Innaqqsu jew niġġestixxu 

aħjar l-immigrazzjoni fl-

Ewropa 

Nistabbilixxu forza 

armata Ewropea 

Idea popolari ħafna (appoġġata minn > 10 proposti) 

Idea popolari (appoġġata minn < 10 proposti) 

Idea kontroversjali (appoġġata minn > 3 proposti kontroversjali) 
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Konklużjoni 

 

 

 

“Fil-qosor, l-Ewropa fl-2035 għalik għandha tkun...”: 

 

 

 

 

Rispons taċ-ċittadini tal-konferenza nazzjonali għall-mistoqsija finali: 

“Fil-qosor, l-Ewropa fl-2035 għalik għandha tkun...” 

 

 


