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RENDIKONT SOMMARJU 

 

Grupp ta' ħidma dwar l-UE fid-dinja, 

 
ippresedut minn Hans DAHLGREN fuq stedina ta' Clément BEAUNE, li seta' 

jipparteċipa biss għall-ewwel 20 minuta minħabba laqgħa ministerjali ta' emerġenza 

 

Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021, 11.00 – 13.00 

 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

 

Il-laqgħa saret f'format bil-parteċipazzjoni totalment remota. Is-Sur BEAUNE ta merħba lill-

parteċipanti u ta stampa ġenerali tal-kwistjonijiet ewlenin li indirizza l-grupp ta' ħidma qabel 

ma ċeda l-presidenza lis-Sur DAHLGREN.  

 

Is-Sur DAHLGREN qal kelmtejn qabel xejn fuq l-istruttura tal-laqgħat, fejn kien se jagħti 

prijorità lill-kelliema tal-Panels taċ-Ċittadini u se jippermettilhom jagħmlu mistoqsijiet "karta 

blu" lill-kelliema l-oħra jew viċeversa. Stieden imbagħad lill-portavuċi tal-Panel taċ-Ċittadini 

Ewropej, is-Sur Mansef Campos, u lil sħabu membri tal-Panel, jieħdu l-kelma u jippreżentaw 

il-kwistjonijiet ewlenin, u ġibed l-attenzjoni fuq ir-rapport interim dwar il-kontenut tal-

Pjattaforma DiġitalI Multilingwi.  

 

2. Diskussjonii 

 

It-temi ewlenin indirizzati mir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini kienu: 

 

• l-awtonomija strateġika tal-UE; 

• il-bżonn li l-UE tafferma u xxerred b'mod kredibbli l-valuri tagħha ta' demokrazija, 

drittijiet tal-bniedem u stat tad-dritt;  

• il-politika kummerċjali tal-UE, mil-lat ekonomiku (anki għal dak li għandu x'jaqsam 

mat-titjib tal-kapaċità tal-akkwist ta' dawk li jfittxu li jixtru oġġetti prodotti fl-UE), mil-lat 

politiku (difiża tal-valuri tal-UE, użu ta' sanzjonijiet) u mil-lat ambjentali (sostenibbiltà, 

waqfien tal-esportazzjonijiet ta' skart tal-UE); 

• awtonomija enerġetika tal-UE, inkluża d-dekarbonizzazzjoni fil-katina tal-provvista 

internazzjonali; 

• iż-żamma ta' fruntieri sodi tal-UE; garanzija ta' intervent aktar b'saħħtu u trasparenti 

ta' FRONTEX, li ma jkunx ibbażat esklużivament fuq l-istedina tal-Istati Membri; 

FRONTEX għandha tiżgura kontrolli uniformi mal-fruntieri kollha tal-UE; 



2 
 

• relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien u qrib; rispett għall-pajjiżi iżgħar; 

• tisħiħ tal-valuri tal-UE fil-livell kemm intern kif ukoll estern; 

• enfasi fuq l-integrazzjoni tal-migranti kollha u bżonn li fihom jidħol sens qawwi tal-

valuri Ewropej; 

• opinjonijiet diverġenti dwar is-sigurtà u d-difiża f'epoka ta' kunflitti ibridi: kapaċità 

militari u kunċett ta' Armata Ewropea. hemm qbil fuq il-bżonn ta' żieda fl-investiment 

fid-difiża, anki fid-dawl tal-fatt li mhux il-pajjiżi kollha huma membri tan-NATO; 

• l-użu tal-vot b'maġġoranza kwalifikata minflok l-unanimità għal ċerti kwistjonijiet biex 

il-proċess deċiżjonali jsir aktar effiċjenti; 

• tkabbir: bżonn li jiġi żgurat li l-membri l-ġodda jirrispettaw il-valuri tal-UE, l-istat tad-

dritt u l-minoranzi. Dibattitu pubbliku u qsim tal-informazzjoni dwar il-politiki u l-isforzi 

tat-tkabbir – iċ-ċittadini Ewropej għandhom jifhmu aħjar xi jkun ifisser dan għall-UE u 

jixtiequ wkoll ikunu jafu jekk se jinbidlu l-politiki biex il-membri attwali tal-UE 

jirrispettaw aħjar l-istandards u r-regoli maqbula fil-mument meta daħlu fl-Unjoni; 

• jenħtieġ li tkun offruta medjazzjoni lill-pajjiżi b'opinjonijiet diverġenti matul il-

proċedimenti, bil-għan li jiżdied il-kunsens tal-gruppi minoritarji u maġġoritarji. L-

enfasi għandha ssir fuq l-aċċelerazzjoni tal-proċess deċiżjonali, partikolarment billi 

jintemm il-bżonn tal-unanimità. 

 

Bħala tweġiba għal dak ta' hawn fuq, ir-rappreżentanti ta' komponenti oħra intervenew fuq 

dawn it-temi li ġejjin: 

 

• l-UE għandha tafferma ruħha attivament fix-xena dinjija, ma tistax tkun passiva, 

għandha tistabbilixxi sħubijiet strateġiċi u toħloq id-dinja li trid tgħix fiha – ġiet 

evidenzjata r-relazzjoni mal-Istati Uniti; 

• issir enfasi fuq il-valuri tal-UE u fuq l-istat tad-dritt fil-politika barranija, inkluża l-ġlieda 

kontra l-awtokrazija; 

• opinjonijiet differenti dwar l-Armata tal-UE, b'mistoqsija fuq min ikun il-kmandant 

suprem ta' din l-armata; 

• relazzjonijiet tal-UE man-NATO: rabtiet aktar mill-qrib jew aktar awtonomija? 

• alternattivi għall-unanimità jistgħu jkunu l-vot b'maġġoranza kwalifikata jew sollijiet 

speċifiċi ġodda, inkluża l-"unanimità nieqes wieħed"; 

• politika kummerċjali: jenħtieġ li nibdew nirratifikaw il-ftehimiet konklużi; 

• ġew enfasizzati wkoll il-kwistjonijiet kruċjali fix-xena internazzjonali bħan-negozjati 

attwali post-Brexit u l-attivitajiet tar-Russja fir-reġjun. 

 

 

Punt ta' diskussjoni ieħor jirrigwarda l-istruttura tal-attivitajiet tal-grupp ta' ħidma, kif ukoll il-

forniment ta' materjali u r-riżultat finali mixtieq. 

o Il-membri talbu struttura ċara biex ikomplu x-xogħlijiet, f'termini ta' kwistjonijiet 

ta' attwalità u ta' riżultati konkreti. 

o Iċ-ċittadini semmew ukoll il-bżonn ta' aktar preparazzjoni u ta' ppjanar aħjar 

qabel dawn il-laqgħat. 

 

 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 

Is-Sur DAHLGREN enfasizza li qiegħed jipprova b'mod attiv li dan il-grupp ta' ħidma jagħmlu 

wieħed li jopera b'mod produttiv u sinifikattiv. Jikkonstata li din kienet diskussjoni utli iżda 

osserva li, għal-laqgħa li jmiss, il-Panels taċ-Ċittadini se jifformulaw rakkomandazzjonijiet 
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speċifiċi b'tali mod li jippermettu li jkun hemm dibattitu aktar strutturat, li jwassal għal riżultat 

sinifikattiv għall-Plenarja. Jimpenja ruħu jiżgura komunikazzjoni ċara bejn il-membri tal-grupp 

ta' ħidma u preparazzjoni adegwata għal-komponent taċ-ċittadini.  

 

Ġiet proposta l-possibbiltà li jinħoloq grupp fuq WhatsApp għall-membri tal-grupp ta' ħidma. 

Is-Sur DAHLGREN assigura li se tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiġi ffurmat grupp qabel il-

Milied. 

 

 

 
i L-interventi tqassmu kif ġej: 

 

Membri tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej: 14  

Rappreżentanti tal-panels nazzjonali/avvenimenti: 2 

Soċjetà ċivili (sħab soċjali, KtR, KESE): 4 

Kunsill: 5 

Parlamenti nazzjonali: 8 

PE: 2  

Kummissjoni: 0 

 
Bilanċ bejn is-sessi: 24 intervent minn irġiel u 12-il intervent minn nisa. 

 


