
Sessjoni tal-Plenarja tal-Konferenza
22-23 ta' Ottubru

Għażiż(a) membru tal-Plenarja tal-Konferenza,

Merħba bik fit-tieni sessjoni plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li se ssir
fit-22 u t-23 ta' Ottubru 2021 fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Fit-
22 ta' Ottubru 2021 se jiġu organizzati l-laqgħat preparatorji1 u fit-23 ta' Ottubru 2021
is-sessjoni plenarja tal-Konferenza se ssir mid-9.00 san-12.30 u mis-14.00 sal-17.00.

F'każ li għadek ma għamiltx hekk, ġentilment nitolbuk timla l-formola ta'
reġistrazzjoni online permezz tal-link li rċevejt fl-istedina tiegħek. Din ir-reġistrazzjoni
hija meħtieġa biex tikkompleta l-proċess ta' akkreditament u għal aspetti prattiċi
importanti oħra.

Ladarba tasal fil-bini tal-Parlament Ewropew, uża l-entratura Weiss u segwi s-sinjali
lejn il-"welcome desk", li se jkun hemm fil-Gallerija Emilio Colombo fl-ewwel sular
(binja Weiss). Hawnhekk, il-kollegi tagħna se jkunu lesti jilqgħuk u jgħinuk issib
triqtek. Dan huwa wkoll il-post fejn se tirċievi (jekk għadek ma rċevejthomx) id-
dokumenti rilevanti kollha, il-karta ta' identifikazzjoni u l-badge tiegħek meħtieġa biex
tidħol fil-bini.

Hawn taħt issib gwida bl-informazzjoni prattika. Barra minn hekk, inkunu disponibbli
fil-"welcome desk" biex inwieġbu kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollok.

Nistennew bil-ħerqa li nilqgħuk fi Strasburgu.

Is-Segretarjat Komuni tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

1 Rigward il-ħinijiet tal-laqgħat preparatorji, ara l-punt 2.5 aktar 'l isfel.

GWIDA PRATTIKA

Il-futur jinsab
f'idejk



1 Post
Il-Plenarja tal-Konferenza se tiltaqa' fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Il-Kamra
(l-"Emiċiklu") għal-laqgħa tal-Plenarja tal-Konferenza tinsab fil-binja Louise Weiss
(indikata bl-ittra "H" fuq il-mappa). Se tkun possibbli wkoll parteċipazzjoni remota, li tkun
trid tiġi indikata fil-formola ta' reġistrazzjoni. Il-membri tal-Plenarja li jkunu rreġistraw
għall-parteċipazzjoni remota jiġu infurmati minn qabel bid-dettalji prattiċi rigward il-
parteċipazzjoni remota.

1.1 AĊĊESS GĦALL-BINJIET

Jekk m'għandekx badge ta' aċċess għall-Parlament Ewropew, uża l-entratura Louise
Weiss (allée du Printemps). Ġib miegħek l-ittra ta' stedina. Tista' tuża l-parkeġġ
De Madariaga.

1.2 WELCOME DESK U UFFIĊĊJI

Se jkun hemm welcome desk fil-Gallerija Emilio Colombo fl-ewwel sular fil-binja
Weiss biex jgħinek issib triqtek, tirċievi d-dokumenti, il-karta ta' identifikazzjoni u l-
badge tiegħek. Il-membri li diġà għandhom badge biex jidħlu fil-Parlament
Ewropew (mill-aħħar Plenarja tal-Konferenza), huma ġentilment mitluba jġibuha
magħhom. Il-kollegi tagħna se jgħinuk f'każ li jkollok aktar mistoqsijiet. Il-welcome



desks huma miftuħin il-Ħamis 21 ta' Ottubru 2021 mid-9.00 sas-18.00, il-Ġimgħa
22 ta' Ottubru 2021 mit-8.00 sas-18.00 u s-Sbit 23 ta' Ottubru 2021 mit-8.00 sal-10.00.

Matul is-sessjoni plenarja tal-Konferenza, il-Parlament Ewropew jista' jqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri tal-Konferenza spazji għall-uffiċċji. Jekk tixtieq tuża l-
ispazju għall-uffiċċji tagħna, ibgħat email lill-indirizz
commonsecretariat@futureu.europa.eu sa mhux aktar tard mit-Tlieta 19 ta' Ottubru.

2 Plenarja

2.1 ĦIN GĦALL-INTERVENTI

Is-sessjoni plenarja se ssir fit-23 ta' Ottubru 2021 fil-bini tal-Parlament Ewropew fi
Strasburgu mid-9.00 san-12.30 u mis-14.00 sal-17.00.

Il-listi tal-kelliema għal kull komponent tal-plenarja għandhom jiġu kkomunikati lis-
Segretarjat Komuni: commonsecretariat@futureu.europa.eu sal-Ġimgħa
22 ta' Ottubru f'12.00. Il-ħin għall-interventi allokat lill-komponenti tal-plenarja se jkun
ikkomunikat fil-ħin debitu. Barra l-ħin għall-interventi allokat minn qabel, se jkun hemm
possibbiltà limitata li titlob il-kelma għal 30 sekonda għal tweġiba/mistoqsija immedjata
ta' 30 sekonda lil kelliem fiżikament preżenti (ħin għall-interventi "karta blu") matul
id-dibattiti ta' filgħodu u ta' waranofsinhar. Din il-possibbiltà se tkun disponibbli biss
għall-Membri fiżikament preżenti fl-Emiċiklu. In-numru ta' karti blu għal kull komponent
u dibattitu se jkun ikkomunikat flimkien mal-ħin għall-interventi. Il-membri tas-sessjoni
plenarja se jsibu wkoll aktar informazzjoni dwar il-mod kif jużaw il-karti blu fis-siġġu
rispettiv tagħhom fil-Plenarja.

Jekk qed tippjana li tagħmel kollegament remot, tirċievi d-dettalji tal-konnessjoni
minn qabel. Il-persunal tekniku tagħna jikkuntattjak qabel ma tibda l-Plenarja tal-
Konferenza biex jagħmlu t-testijiet tal-konnessjoni.

Kun af li se tkun qed titkellem minn podju mqiegħed f'nofs l-Emiċiklu. Meta tkun
qed tuża karta blu iżda, se titkellem minn postok.

2.2 TQASSIM TAS-SIĠĠIJIET

Il-Plenarja tal-Konferenza ssir fl-Emiċiklu/fil-Kamra kif speċifikat qabel. It-tqassim tas-
siġġijiet jiġi organizzat f'ordni alfabetiku. Kull membru tal-Plenarja tal-Konferenza
jirċievi l-informazzjoni bin-numru tas-siġġu tiegħu/tagħha mill-welcome desk. L-uxxiera
jgħinuk u jiggwidawk mill-entratura tal-Emiċiklu sas-siġġu tiegħek. Hekk kif tkun
bilqiegħda, daħħal ġentilment il-karta ta' identifikazzjoni tiegħek (li tirċievi wkoll mill-
welcome desk) fl-apparat li jaqra l-karti. Se jiġi offrut post fil-gallariji jew fl-awditorji lil
kollaboratur strett wieħed għal kull membru.

2.3 INTERPRETAZZJONI

Għas-sessjonijiet plenarji, l-interpretazzjoni se tkun offruta bl-24 lingwa uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. Dan ifisser li tista' tisma' u titkellem b'dawn il-lingwi.



2.4 DOKUMENTI

Issib id-dokumenti rilevanti fil-parti tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi ddedikata għall-
Plenarja tal-Konferenza, sebat ijiem qabel il-bidu tal-plenarja:
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=mt.

2.5 LAQGĦAT PREPARATORJI

Id-disa' gruppi ta' ħidma se jsiru f'żewġ ħinijiet; mill-11.00 sas-13.00 u mis-14.00 sal-
16.00 nhar il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru. Se tintbagħat komunikazzjoni aktar speċifika bl-
email għal dak li għandu x'jaqsam mal-gruppi ta' ħidma.

Il-laqgħat tal-komponenti se jsiru nhar il-Ħamis 21 ta' Ottubru filgħaxija u nhar il-
Ġimgħa 22 ta' Ottubru. Il-komponenti diġà ġew allokati l-ħinijiet għal-laqgħat mitluba u
dawn se jiġuk kkomunikati.

Il-laqgħat tal-familji politiċi se jsiru l-Ġimgħa 22 ta' Ottubru bejn is-18.00 u t-20.00.

L-organizzaturi tal-laqgħat huma inkarigati jipprovdu n-numru ta' parteċipanti u l-
ismijiet għall-pjanċi bl-isem (cavaliers) u jikkomunikaw kwalunkwe ħtieġa speċifika
oħra lil dan l-indirizz: commonsecretariat@futureu.europa.eu. Kun af li r-restrizzjonijiet
marbuta mal-COVID-19 għadhom fis-seħħ u s-swali joperaw b'kapaċitajiet imnaqqsa.
Kwalunkwe bidla fis-sistema ta' interpretazzjoni għandha tiġi kkomunikata mill-aktar
fis possibbli, u tiġi evalwata fuq bażi ta' każ b'każ mis-servizzi ta' interpretazzjoni.

3 Aspetti prattiċi

3.1 MIŻURI SANITARJI U TAS-SAĦĦA FIL-BINI TAL-PARLAMENT
EWROPEW

Il-Plenarji tal-Konferenza jsiru f'konformità sħiħa mar-regoli sanitarji fis-seħħ. Ir-regoli
dwar il-miżuri tas-saħħa u s-sikurezza fil-Parlament Ewropew huma stabbiliti
b'deċiżjoni tal-President tiegħu. Dawn jinkludu b'mod partikolari regoli dwar il-maskri
tal-wiċċ, it-tbegħid soċjali u l-kontrolli tat-temperatura meta tkun dieħel/dieħla fil-bini
tal-Parlament. Kopja tar-regoli hija disponibbli mill-welcome desk.

Kun af li huwa obbligatorju li tintlibes maskra medika tal-wiċċ li tgħatti l-ħalq u l-
imnieħer il-ħin kollu fil-bini tal-Parlament, anki meta persuna tkun qed titkellem minn
postha fl-Emiċklu u waqt li tuża l-karozzi uffiċjali tal-Parlament. L-obbligu li tintlibes
maskra medika tal-wiċċ ma japplikax meta persuna tkun qed tippresjedi laqgħa, meta
tkun qed titkellem mill-podju fis-sessjoni plenarja jew meta tkun waħidha fl-
uffiċċju.

Ġentilment nitolbuk iġġib il-maskri tiegħek li jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

maskri mediċi tal-wiċċ jew respiraturi jew maskri FFP2 (mingħajr valvola).



3.2 MIŻURI U REGOLI MARBUTA MAL-IVVJAĠĠAR

3.2.1 Ivvjaġġar lejn Strasburgu

Huwa rrakkomandat bil-qawwa li tkun taf l-aħħar regoli tal-ivvjaġġar għal Franza
qabel tasal (skont l-istatus ta' vaċċinazzjoni jew ta' fejqan tiegħek u l-"kulur" tal-pajjiż
li tkun ġej minnu):

 https://reopen.europa.eu/mt/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-
foreign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel

Il-persuni b'Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE ("EUDCC") jistgħu jidħlu fi Franza,
mingħajr ma jkunu soġġetti għal restrizzjonijiet ulterjuri (testijiet jew kwarantina), bil-
kundizzjoni li ċ-ċertifikat tagħhom ikun fih:

 prova ta' vaċċinazzjoni li tkun valida:

 minn 7 ijiem wara t-tieni doża għall-vaċċini b'injezzjoni doppja
(Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna,
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield);

 minn 28 jum wara l-injezzjoni għall-vaċċini b'injezzjoni unika
(Johnson&Johnson/Janssen);

 minn 7 ijiem wara l-injezzjoni ta' vaċċin għall-persuni li jkunu fiequ mill-
COVID-19 (meħtieġa biss injezzjoni waħda);

jew

 riżultat negattiv għal test tal-COVID-19.

 Huma aċċettati kemm it-testijiet tal-PCR kif ukoll dawk antiġeniċi.

 Validità: 72 siegħa (qabel il-wasla) għat-testijiet tal-PCR u 48 siegħa
għat-testijiet antiġeniċi. Nota: jekk qed tivvjaġġa minn Ċipru, il-Greċja,



Malta, Spanja, in-Netherlands jew il-Portugall, it-test tiegħek irid isir
inqas minn 24 siegħa qabel it-titjira tiegħek.

jew

 ir-riżultat minn test tal-PCR jew test antiġeniku pożittiv li jkun ilu li sar bejn
11-il jum u 6 xhur, li jiċċertifika l-fejqan mill-COVID-19.

Anke jekk għandek EUDCC, trid timla d-dikjarazzjoni ġuramentata li tinsab f'dan l-
indirizz: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel.

3.2.2 Meta titlaq minn Strasburgu

Meta titlaq minn Strasburgu, japplikaw regoli differenti skont id-destinazzjoni tiegħek.
Is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea https://reopen.europa.eu/mt/ joffri stampa
ġenerali tas-sitwazzjoni tas-saħħa fil-pajjiżi tal-UE, abbażi ta' data miċ-Ċentru
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard. Fih ukoll informazzjoni dwar id-
diversi restrizzjonijiet fis-seħħ, inklużi obbligi ta' kwarantina u ttestjar għall-vjaġġaturi.

3.2.3 Ċentru tal-ittestjar tal-COVID

Nhar il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru, mis-13.00 sal-17.00, se jkun hemm ċentru tal-
ittestjar miftuħ għall-membri u għall-persunal li jkunu jeħtieġu test tal-PCR għal
skopijiet ta' vvjaġġar. Iċ-ċentru tal-ittestjar jinsab fit-tielet sular tal-binja WEISS fiż-
żona tal-kanal ħdejn l-Emiċiklu, fis-sala C03101. Issib il-pjanta tas-sular hawn taħt:



3.3 REGOLI SANITARJI FI FRANZA

Kun af li l-pass sanitaire (ċertifikat sanitarju) huwa obbligatorju biex tmur f'ristoranti,
barijiet u kafetteriji għal servizzi kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra (inkluż għal servizz
f'veranda), iżda mhux għal take-away. Dan ma japplikax għall-faċilitajiet tal-forniment
tal-ikel fil-Parlament Ewropew.

Aqra l-aħħar miżuri sanitarji fi Franza (l-ilbies ta' maskri, il-pass sanitaire, it-tbegħid
fiżiku/soċjali):

 https://reopen.europa.eu/mt/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 FAĊILITAJIET TA' FORNIMENT TAL-IKEL

Il-faċilitajiet ta' forniment tal-ikel li ġejjin ikunu miftuħa b'offerta varjata ta' ikel u
possibbiltajiet ta' take-away:

il-Ħamis 21 ta' Ottubru:

- ftuħ tal-Flower Bar mit-8.00 sad-21.00 b'servizz ta' kafetterija u offerta ta' platti
sħan filgħaxija;

il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru:

- ftuħ tal-Flower Bar mit-8.00 sad-21.00 b'servizz ta' kafetterija u offerta ta' platti
sħan filgħaxija;

- ftuħ tar-ristorant self-service u l-veranda tiegħu min-11.45 sat-15.00 b'għażla
ta' platti sħan u kesħin, antipasti u ħelu;

- ir-ristorant/is-saluni tal-Membri miftuħin għall-ikel ta' filgħxija mis-18.30 sad-
21.00 għall-gruppi ta' almenu 10 persuni bi prenotazzjoni li għandha ssir
24 siegħa qabel;

is-Sibt 23 ta' Ottubru:

- ftuħ tal-Flower Bar mit-8.00 sas-18.00 b'servizz ta' kafetterija;

- ftuħ tal-bar tal-Membri mit-8.00 sal-17.30 b'servizz ta' kafetterija;

- ftuħ tar-ristorant self-service u l-veranda tiegħu min-11.45 sat-15.00 b'għażla
ta' platti sħan u kesħin, antipasti u ħelu;

- ir-ristorant/is-saluni tal-Membri miftuħin għall-ikel ta' nofsinhar min-11.45 sat-
15.00 għall-gruppi ta' almenu 10 persuni bi prenotazzjoni li għandha ssir
24 siegħa qabel.

Għal kwalunkwe assistenza f'dan ir-rigward, inti mitlub(a) tikkuntattja lil:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu



3.5 AĊĊESSIBBILTÀ

Il-bini tal-Parlament Ewropew huwa kompletament aċċessibbli għall-persuni
b'diżabbiltà.

Meta tirreġistra online, nitolbuk tindika l-bżonn speċjali tiegħek, u s-servizzi tagħna
jagħmlu ħilithom biex jilqgħuk bl-aħjar mod possibbli.

3.6 TRASPORT

3.6.1 Fi Strasburgu

Fi Strasburgu wieħed jista' jmur minn post għall-ieħor faċilment permezz tat-trasport
pubbliku u bil-mixi. Il-linji tat-tramm, li joffru servizz regolari, jitilqu minn quddiem l-
entratura tal-binja tal-Parlament Louise Weiss għaċ-ċentru tal-belt. Hemm ukoll
network estensiv ta' karozzi tal-linja li l-punt tat-tluq tagħhom jinsab qrib l-entratura tal-
binja Winston Churchill. Għal aktar informazzjoni dwar is-sistema tat-trasport pubbliku
ta' Strasburgu, ara s-sit https://www.cts-strasbourg.eu/en/. F'każ ta' bżonn, it-taxis
jinsabu qrib l-entraturi tal-Parlament Ewropew.

Bħala membru tal-Plenarja tal-Konferenza, tista' tuża l-karozzi tas-servizz uffiċjali
tal-Parlament Ewropew għall-ivvjaġġar tiegħek lejn u mill-Parlament fi Strasburgu
(dejjem jekk ikun hemm karozzi disponibbli). Il-prenotazzjonijiet jistgħu jsiru maċ-
Ċentru ta' Prenotazzjoni tal-Karozzi preferibbilment bl-email:
cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, direttament fl-entratura tal-binja Churchill jew
bit-telefon: +32 2 28 41000

Il-prenotazzjonijiet kollha għandhom isiru tal-anqas sagħtejn qabel il-vjaġġ. Il-miżura
tat-tbegħid soċjali ta' metru u nofs (1.5m) għandha tinżamm f'kull mument. F'termini
prattiċi, dan ifisser li l-użu tal-karozzi uffiċjali huwa limitat għal passiġġier wieħed biss
f'karozza u massimu ta' żewġ passiġġieri f'vann żgħir.

Kun af li dan is-servizz mhuwiex disponibbli għall-membri tal-persunal li jakkumpanjaw
lill-Membri.

3.6.2 Ivvjaġġar lejn u mill-ajruporti

Il-ferrovija, li topera b'servizz ta' shuttle, mill-Ajruport ta' Strasburgu sal-istazzjon ta'
Strasburgu tieħu 8 minuti. Għal aktar informazzjoni dwar l-orarji u l-biljetti, ara s-sit:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Il-karozzi tas-servizz uffiċjali tal-Parlament jistgħu jiġu pprenotati wkoll (skont id-
disponibbiltà) għal vjaġġi lejn u mill-Ajruport ta' Strasburgu. Il-prenotazzjonijiet
għandhom isiru mhux aktar tard mit-20.00 tal-jum ta' qabel. Dan is-servizz japplika
biss għall-membri tal-Plenarja.



Barra minn hekk, il-Belt ta' Strasburgu toffri servizz ta' trasferiment għall-membri tal-
Plenarja bil-karozza jew bix-xarabank (skont l-ammont ta' talbiet) f'konformità sħiħa
mar-regoli sanitarji fis-seħħ. Dan is-servizz japplika għall-ajruporti li ġejjin:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – sala tal-wasliet
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/it-tieni sular/punt ta'

informazzjoni A
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – terminal 1/sala B/bieb 4/ħdejn

il-Welcome Centre
 Basel-Mulhouse: www.euroairport.com – sala tal-wasliet fuq in-naħa

Franċiża

Il-prenotazzjoni ssir online minn dan l-indirizz: transport-europe@strasbourg.eu, u
tirċievi konferma tal-prenotazzjoni tiegħek bl-email.

Għal aktar informazzjoni dwar dan is-servizz, nitolbuk tikkuntattja s-servizz tat-trasport
tal-Belt ta' Strasburgu:

 telefon: +33 (0)3 68 98 77 03

 email: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu jew transport-
europe@strasbourg.eu

3.7 UFFIĊĊJU TA' INFORMAZZJONI TAL-BELT TA' STRASBURGU

Matul is-sessjoni plenarja jkun hemm tim mill-Belt ta' Strasburgu għad-dispożizzjoni
tiegħek il-Ġimgħa u s-Sibt biex iwieġeb kwalunkwe mistoqsija dwar is-soġġorn tiegħek
fi Strasburgu u fl-Alsace.

Post: binja WEISS, l-ewwel sular, uffiċċju T01073, u binja CHURCHILL, atriju.

3.8 AKKOMODAZZJONI

Jekk ikollok bżonn kamra f'lukanda jew akkomodazzjoni matul is-sessjonijiet fi
Strasburgu, is-servizz Euraccueil jinsab għad-dispożizzjoni tiegħek. Tel.
+33 (0)3 88522838. Email: euraccueil@otstrasbourg.fr

Jekk tiddeċiedi li toqgħod f'lukanda f'Kehl (il-Ġermanja) jew fl-inħawi, se jkollok tqis ir-
regoli applikabbli fil-qasam tal-prevenzjoni tal-COVID-19 fil-Ġermanja. L-informazzjoni
dwar ir-regoli għad-dħul fil-Ġermanja tinsab fil-paġna web tal-Ministeru Federali
Ġermaniż tal-Affarijiet Barranin: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268

Nissuġġerulek ukoll tikkuntattja l-lukanda tal-għażla tiegħek biex issir taf dwar ir-
rekwiżiti applikabbli għas-soġġorn tiegħek (użu ta' EUDCC, ittestjar minn qabel, eċċ.).




