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Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

Rapport 

Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej: "L-UE fid-Dinja / Migrazzjoni" 

Sessjoni 3: 11-13 ta' Frar 2022, Maastricht, in-Netherlands 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma organizzati mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill tal-UE u mill-

Kummissjoni Ewropea, fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Dan id-dokument
1
 ġie ppreparat mill-grupp ta' deliberazzjoni, li huwa magħmul mill-Bord Daniż tat-

Teknoloġija, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa, u Kantar Public, li huma inkarigati mit-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-Panels. Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej: "L-UE fid-Dinja / Migrazzjoni" Sessjoni 3 

tmexxiet mill-Bord Daniż tat-Teknoloġija bi tmexxija konġunta minn Missions Publiques. 

Werrej 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

2. Il-kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 
3. Ir-riżultat ewlieni tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel  

 

 

● Anness I: Kif tfasslu r-rakkomandazzjonijiet? 

● Anness II: Il-kontribut tal-esperti / il-Verifikaturi tal-fatti biex jiġi appoġġjat il-proċess ta' 
verifika tal-fatti 

● Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li ġew ikkunsidrati mill-panel u li ma ġewx adottati 
● Anness IV: Orjentazzjonijiet raggruppati 

 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

Fil-11-13 ta' Frar 2022, 175 ċittadin Ewropew ta' etajiet differenti, minn sfondi differenti, u li ġejjin 
minn madwar l-Unjoni Ewropea kollha, li ntgħażlu b'mod aleatorju, iltaqgħu għat-tielet darba biex 

jiddiskutu s-suġġetti tal-"L-UE fid-Dinja / Migrazzjoni", bħala kontinwazzjoni għad-deliberazzjonijiet li 

seħħew tul Sessjonijiet 1 u 2. Għal din l-aħħar sessjoni, Studio Europa ospita lill-parteċipanti fil-
Panel 4 f'Maastricht, fiċ-Ċentru tal-Wirjiet u l-Konferenzi ta' Maastricht (MECC), f'kooperazzjoni mal-

Università ta' Maastricht u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA), bil-possibbiltà tal-

parteċipazzjoni online. Bl-użu tal-orjentazzjonijiet li żviluppaw matul is-Sessjoni 2 bħala l-bażi tal-
ħidma tagħhom, iċ-ċittadini fasslu u approvaw 40 rakkomandazzjoni finali, li se jiġu ppreżentati u 
diskussi fil-Plenarja tal-Konferenza. Mill-175 parteċipant, 17 minnhom attendew u intervjenew mill-

bogħod.   

Id-diskussjonijiet u l-ħidma kollettiva twettqu fi tliet formati: 

● F'sottogruppi. Kull wieħed mill-15-il sottogrupp kien magħmul minn madwar għaxar sa 
tlettax-il ċittadin. F'kull sottogrupp ġew mitkellma erba' sa ħames lingwi, filwaqt li kull 
ċittadin seta' jitkellem bil-lingwa tiegħu stess jew b'lingwa li jħossu komdu biha. Kull 
sottogrupp kellu faċilitatur professjonali dedikat mill-grupp ta' deliberazzjoni jew minn 

                                                
1Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà: dan ir-rapport huwa r-responsabbiltà unika tal-awturi u ma jirriflettix il-fehmiet 

tal-Istituzzjonijiet tal-UE. 
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fornituri esterni oħra tas-servizzi. L-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA) 

pprovda assistent wieħed lil kull sottogrupp biex jappoġġjaw ix-xogħol tal-faċilitaturi. 
● Fil-plenarja, bil-parteċipanti kollha. Is-sessjonijiet tal-plenarja kienu mmexxija minn żewġ 

moderaturi ewlenin mill-grupp ta' deliberazzjoni, b'interpretazzjoni fl-24 lingwa uffiċjali tal-
UE, fl-MECC f'Masstricht. 

Bl-appoġġ tal-esperti u tal-erifikaturi tal-fatti, l-għarfien u l-esperjenzi tagħhom stess, u permezz tad-

deliberazzjonijiet, iċ-ċittadini bdew billi eżaminaw l-orjentazzjonijiet kollha prodotti mill-Panel matul 

is-Sessjoni 2
2
 f'ambjent ta' "forum miftuħ". Minbarra l-għarfien espert ipprovdut, dawn kienu 

appoġġjati wkoll mill-faċilitaturi tas-sottogruppi. Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra ħodor 
għall-fluss 1, għaxra ħomor għall-fluss 2, għaxra blu għall-fluss 3, għaxra sofor għall-fluss 4, għaxra 
oranġjo għall-fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza massimu ta' għaxar orjentazzjonijiet, għal kull 
fluss. Ladarba tlestiet din il-prijoritizzazzjoni fil-livell tal-Panel, iċ-ċittadini ġew allokati biex jissieħbu 
mal-istess sottogruppi li ħadmu fihom matul is-Sessjoni 2 u rrikonoxxew b'mod kollettiv liema mill-

orjentazzjonijiet tal-grupp tagħhom kienu ġew prijoritizzati mill-bqija tal-Panel.  

Għall-iżvilupp tar-rakkomandazzjonijiet, kull sottogrupp ingħata firxa indikattiva għan-numru ta' 

rakkomandazzjonijiet ta' waħda sa tlieta, b'massimu ta' ħamsa. L-ewwel tliet orjentazzjonijiet skont 

il-klassifikazzjoni tal-Panel fis-sottofluss iddaħħlu fl-1, fit-2 u fit-3  pożizzjoni. Is-sottogrupp imbagħad 
uża l-istikers is-suwed (ħamsa għal kull persuna) biex ipoġġi l-orjentazzjonijiet li kien fadal f'ordni ta' 

prijorità u jdaħħalhom fir-4 u l-5 pożizzjoni.  

Il-ħidma tas-sottogrupp imbagħad ġiet iddedikata għall-iżvilupp ta' orjentazzjonijiet 
f'rakkomandazzjonijiet. Biex jagħmlu dan, iċ-ċittadini użaw mudell ta' rakkomandazzjoni:  

 Deskrizzjoni Limitu tas-Sinjali fl-

EN 

Rakkomandazzjoni Finali Aħna nirrakkomandaw li …. 1000 

Ġustifikazzjoni Finali Aħna nirrakkomandaw dan għaliex ….  300 

Elementi/mistoqsijiet li l-grupp kellu jindirizza (mhux obbligu strett iżda rakkomandazzjoni 
b'saħħitha) filwaqt li fformulaw il-ġustifikazzjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet kienu:   

 

1. Għaliex din ir-rakkomandazzjoni hija importanti u rilevanti għas-suġġetti tal-Panel? 

2. Għaliex huwa importanti li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE? 

3. X'inhuma l-effetti/il-kompromessi mhux mixtieqa ta' din ir-rakkomandazzjoni u għaliex, 
madankollu, naħsbu li huwa importanti li din issir? 

 

Matul il-ħidma fis-sottogruppi, saru erba' sessjonijiet ta' feedback bejn is-sottogruppi ta' madwar 

30 minuta kull waħda sabiex jgħinu lill-parteċipanti jifhmu l-ħidma li saret fis-sottogruppi l-oħra u 
biex jarrikkixxu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għal kull sessjoni ta' feedback, parteċipant wieħed 
minn kull sottogrupp mar f'kamra differenti. Dan il-parteċipant ippreżenta l-abbozz ta' 

rakkomandazzjonijiet li tħejja mis-sottogrupp tiegħu/tagħha sa dak il-mument u ħa nota tal-
kummenti tal-pari tiegħu/tagħha. L-assistent introduċa l-feedback fuq spreadsheet online biex is-

sottogrupp li fassal l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet ikun jista' jikkonsultah, flimkien mar-rapport 

orali mir-rappreżentant tiegħu. 

Imbagħad, il-Panel ivvota dwar ir-rakkomandazzjonijiet minn kull sottogrupp nhar il-Ħadd, 
13 ta' Frar. Qabel il-votazzjoni, il-parteċipanti kollha rċevew dokument bl-abbozz ta' 

                                                
2 

Rapport mis-Sessjoni 2 tal-Panel 4 disponibbli fuq: Panel 4 - Sessjoni 2 - Rapport 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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rakkomandazzjonijiet kollha li tfasslu fil-jum ta' qabel sabiex ikunu jistgħu jaqrawhom bil-lingwa 

tagħhom stess (tradotti awtomatikament mill-Ingliż). Il-votazzjoni saret permezz ta' formola online. 

Il-proċess tal-votazzjoni kien maqsum f'ħames slots li jikkorrispondu għall-ħames flussi tal-Panel. Ir-

rakkomandazzjonijiet ġew ippreżentati fluss fluss f'perjodi ta' 30 minuta l-wieħed u bdew billi 

ċittadin wieħed minn kull sottogrupp ikkondivida l-feedback dwar ix-xogħol li sar matul tmiem il-

ġimgħa. Il-faċilitazzjoni ewlenija qrat kull waħda mir-rakkomandazzjonijiet tal-fluss bl-Ingliż biex iċ-

ċittadini jkunu jistgħu jisimgħu l-interpretazzjoni simultanjament. Il-parteċipanti kollha vvutaw għal 
kull rakkomandazzjoni. L-interpreti kollha kisbu minn qabel l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet bil-

miktub bl-Ingliż sabiex tiġi żgurata l-aktar interpretazzjoni kwalitattiva possibbli matul il-votazzjoni. 

Bir-riżultati tal-voti finali, ir-rakkomandazzjonijiet ġew ikklassifikati kif ġej:  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li kienu laħqu l-limitu ta' 70 % jew aktar tal-voti mitfugħa ġew 
adottati mill-Panel.  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li ma qabżux il-limitu ġew ikkunsidrati bħala mhux ivvalidati mill-
Panel u huma inklużi fl-Anness III ta' dan ir-rapport. 

Ir-reġistrazzjonijiet bil-vidjo tas-sessjonijiet Plenarji tal-Panel jinsabu hawnhekk: 

● Sessjoni Plenarja tal-Panel nhar il-11 ta' Frar
 
2022 

● Sessjoni Plenarja tal-Panel nhar il-13 ta' Frar
 
2022 

2. Il-kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma karatteristika ewlenija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Huma organizzati erba' panels taċ-Ċittadini Ewropej biex jippermettu liċ-ċittadini jirriflettu b'mod 
konġunt dwar il-futur li jixtiequ għall-Unjoni Ewropea. 

● 4 Panels ta' madwar 200 ċittadin Ewropew kull wieħed magħżula permezz ta' għażla 
aleatorja, mis-27 Stat Membru; 

● Nirriflettu d-diversità tal-UE: l-oriġini ġeografika (in-nazzjonalità u l-ambjent urban/rurali), il-

ġeneru, l-età, il-kuntest soċjoekonomiku u l-livell ta' edukazzjoni; 

● Mill-inqas ċittadina mara waħda u ċittadin raġel wieħed għal kull Stat Membru jagħmlu parti 
minn kull Panel; 

● Terz minn kull Panel huwa magħmul minn żgħażagħ (li għandhom bejn 16 u 25 sena). 

Inħolqot rabta speċjali bejn dan il-grupp taż-żgħażagħ u l-Avveniment taż-Żgħażagħ Ewropej. 

Kull Panel jiltaqa' tliet darbiet bejn Settembru 2021 u Frar 2022. Sessjoni 1 saret fi Strasburgu, fil-

Parlament Ewropew. Sessjoni 2 saret online, permezz ta' Interactio: għodda online li tippermetti 
laqgħat multilingwi b'interpretazzjoni simultanja f'24 lingwa. Sessjoni 3 saret f'erba' Stati Membri 
differenti: il-Panel 1 f'Dublin fl-Istitut għall-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej u fil-Kastell ta' Dublin, 

il-Panel 2 f'Firenze fl-Istitut Universitarju Ewropew, il-Panel 3 f'Natolin fil-Kulleġġ tal-Ewropa u fil-

Palazz tal-Kultura u tax-Xjenza f'Varsavja, u l-Panel 4 f'Maastricht, ospitat fiċ-Ċentru tal-Wirjiet u l-

Konferenzi ta' Maastricht (MECC) minn Studio Europa Maastricht f'kooperazzjoni mal-Università ta' 

Maastricht u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA).  

Billi s-sessjoni 1 kienet sessjoni introduttorja bil-għan li tibni l-viżjoni, tistabbilixxi l-aġenda u tagħti 
prijorità lis-suġġetti li ċ-ċittadini jridu jikkonċentraw fuqhom, u s-sessjoni 2 kellha l-għan li teżamina 
dawn is-suġġetti f'aktar dettall u tipproduċi orjentazzjonijiet, is-sessjoni 3 kienet iddedikata biex 

tipproduċi kontribut għall-Plenarja tal-Konferenza billi fformulat sett ta' rakkomandazzjonijiet sabiex 

l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħtuhom segwitu. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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3. Ir-riżultat ewlieni tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel (li għandhom 
jitmexxew 'il quddiem fil-Plenarja) 

 

Fluss 1 Awtodipendenza u Stabbiltà  

 

Sottofluss 1.1 L-Awtonomija tal-UE  

 

1. Nirrakkomandaw li l-prodotti strateġiċi ta' għamla Ewropea (bħall-prodotti agrikoli, is-

semikondutturi, il-prodotti mediċinali, it-teknoloġiji diġitali u ambjentali innovattivi) għandhom 
jiġu promossi aħjar u appoġġjati finanzjarjament biex jibqgħu disponibbli u affordabbli għall-
konsumaturi Ewropej u jitnaqqsu kemm jista' jkun id-dipendenzi fuq pajjiżi barra mill-Ewropa. Dan 

l-appoġġ jista' jinkludi politiki strutturali u reġjonali, appoġġ biex l-industriji u l-ktajjen tal-

provvista jibqgħu fl-UE, ħelsien mit-taxxa, sussidji, politika attiva dwar l-SMEs kif ukoll programmi 

edukattivi biex il-kwalifiki u l-impjiegi relatati jinżammu fl-Ewropa. Madankollu, politika 

industrijali attiva għandha tkun selettiva u ffukata fuq il-prodotti innovattivi, jew il-prodotti li 

huma rilevanti biex jiġu ggarantiti l-ħtiġijiet u s-servizzi bażiċi. 
 

Qegħdin nirrakkomandaw dan peress li l-Ewropa daħlet f'wisq dipendenzi fuq pajjiżi barra mill-
Ewropa f'oqsma essenzjali li għandhom il-potenzjal li jwasslu għal kunflitti diplomatiċi u jistgħu 
jirriżultaw fi skarsezzi fi prodotti jew servizzi bażiċi jew strateġikament rilevanti. Peress li l-ispejjeż 
tal-produzzjoni fl-UE spiss huma ogħla milli huma f'partijiet oħra tad-dinja, il-promozzjoni u l-appoġġ 
aktar attivi ta' dawn il-prodotti jippermettu u jinċentivaw lill-Ewropej biex jixtru prodotti Ewropej 

kompetittivi. Barra minn hekk, se jżidu l-kompetittività Ewropea u jżommu l-industriji u l-impjiegi 

orjentati lejn il-futur fl-Ewropa. Reġjonalizzazzjoni aktar qawwija tal-produzzjoni se tnaqqas ukoll l-

ispejjeż tat-trasport u l-ħsara lill-ambjent. 

 

 

2. Nirrakkomandaw li l-UE tnaqqas id-dipendenzi fuq l-importazzjonijiet taż-żejt u l-gass. Dan għandu 
jsir billi jingħata appoġġ attiv lil proġetti tat-trasport pubbliku u tal-effiċjenza enerġetika, network 
ferrovjarju u tal-merkanzija ta' veloċità għolja madwar l-Ewropa kollha, l-espansjoni tal-provvista 

ta' enerġija nadifa u rinnovabbli (b'mod partikolari dik solari u dik eolika) u teknoloġiji alternattivi 
(bħall-idroġenu jew l-enerġija mill-iskart). L-UE għandha tippromwovi wkoll il-bidla kulturali mill-

karozzi individwali għat-trasport pubbliku, il-car sharing b'karozzi elettriċi u ċ-ċikliżmu. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex joħloq sitwazzjoni fejn jibbenefika kulħadd kemm għall-awtonomija 

tal-Ewropa minn dipendenzi esterni kif ukoll għall-miri ambizzjużi klimatiċi u dwar it-tnaqqis tas-CO2. 

Dan se jippermetti wkoll li l-Ewropa ssir attur b'saħħtu fil-qasam tat-teknoloġiji orjentati lejn il-futur, 

issaħħaħ l-ekonomija tagħha u toħloq l-impjiegi. 

 

 

3. Nirrakkomandaw li tiġi adottata liġi fil-livell tal-UE sabiex jiġi żgurat li l-proċessi kollha tal-
produzzjoni u tal-provvista tal-UE, u l-oġġetti li jiġu importati, jikkonformaw mal-istandards 

kwalitattivi, etiċi u sostenibbli Ewropej u mad-drittijiet tal-bniedem kollha li japplikaw, li toffri 

ċertifikazzjoni għall-prodotti li josservaw din il-liġi. 
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Nirrakkomandaw dan għax jgħin kemm lill-konsumaturi kif ukoll lill-kummerċjanti biex ikunu jistgħu 
jaċċessaw faċilment l-informazzjoni dwar il-prodotti li jkunu se jixtru/jinnegozjaw. Dan jinkiseb 

permezz tal-verifika tas-sistema ta' ċertifikazzjoni; iċ-ċertifikazzjoni tgħin ukoll biex jitnaqqas id-

distakk bejn prodotti disponibbli fis-suq li huma rħas u dawk li huma għaljin. Il-prodotti li huma rħas 
mhux se jilħqu l-istandard meħtieġ u għalhekk ma jistgħux jgħaddu bħala prodotti ta' kwalità tajba. 
Meta prodott jikkwalifika għal din iċ-ċertifikazzjoni, ikun qed jipproteġi l-ambjent, jiffranka r-riżorsi u 
jippromwovi l-konsum responsabbli. 

 

 

4. Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta' programm madwar l-Ewropa kollha biex jiġu appoġġjati l-
produtturi lokali żgħar minn setturi strateġiċi fl-Istati Membri kollha. Dawn il-produtturi jingħataw 
taħriġ professjonali, jiġu appoġġjati finanzjarjament permezz ta' sussidji, u jiġu mħeġġa jipproduċu 
(meta l-materja prima tkun disponibbli fl-UE) aktar oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti u b'hekk 
jitnaqqsu l-importazzjonijiet. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex billi tappoġġja lill-produtturi bbażati fl-UE fis-setturi strateġiċi, l-UE 

tista' tikseb awtonomija ekonomika f'dawn is-setturi. Din tista' biss issaħħaħ il-proċess kollu tal-
produzzjoni u b'hekk tippromwovi l-innovazzjoni. B'dan il-mod ikun hemm produzzjoni aktar 

sostenibbli tal-materja prima fl-UE, jitnaqqsu l-ispejjeż tat-trasport u jiġi mħares l-ambjent. 

 

 

5. Nirrakkomandaw li tittejjeb l-implimentazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell Ewropew 

permezz ta': Sensibilizzazzjoni fil-pajjiżi li ma jikkonformawx, sal-estent meħtieġ, mal-KEDB (il-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem) jew mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-

Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali; kontroll strett, ikkoordinat mill-UE u t-Tabella 

ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja, tal-estent sa fejn id-drittijiet tal-bniedem huma rrispettati fl-Istati 

Membri u infurzar qawwi tal-konformità permezz ta' tipi differenti ta' sanzjonijiet. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex diġà ġew maqbula drittijiet tal-bniedem mill-Istati Membri meta 

rratifikaw il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u issa huwa neċessarju li tiżdied l-
aċċettazzjoni f'kull Stat individwali sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem ikunu magħrufa sew u 
implimentati b'mod attiv f'dawn l-Istati Membri. 

 

 

6. Nirrakkomandaw li tinbeda reviżjoni u kampanja ta' komunikazzjoni intensiva fuq livell trans-

Ewropew sabiex ikun hemm għarfien aħjar dwar il-EURES (Servizzi Ewropej tax-Xogħol), il-Portal 

tal-UE dwar l-Immigrazzjoni u l-Għodda tal-UE għall-Profili tal-Ħiliet għaċ-Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi 
fost iċ-ċittadini Ewropej, u biex jiġu aċċessati aktar ta' spiss mill-kumpaniji tal-UE sabiex 

jirreklamaw u jippubblikaw il-postijiet vakanti tagħhom. 
 

Nirrakkomandaw li ma tinħoloqx pjattaforma online ġdida li tirreklama l-opportunitajiet tax-xogħol 
għaż-żgħażagħ Ewropej. Diġà hemm biżżejjed inizjattivi simili fil-livell Ewropew. Aħna nemmnu li t-

titjib ta' dak li diġà jeżisti huwa l-qofol għall-promozzjoni tal-forza tax-xogħol eżistenti u tal-
opportunitajiet ta' impjieg fil-livell Ewropew. 

 

Sottofluss 1.2 Fruntiera  

 

7. Nirrakkomandaw li tinħoloq sistema għall-migrazzjoni tal-ħaddiema fl-UE bbażata fuq il-ħtiġijiet 
reali tas-swieq tax-xogħol Ewropej. Għandu jkun hemm sistema unifikata ta' rikonoxximent tad-

diplomi professjonali u akkademiċi mill-UE u lil hinn minnha. Jeħtieġ li jkun hemm offerti ta' 
kwalifiki professjonali flimkien ma' offerti ta' integrazzjoni kulturali u lingwistika għall-migranti 

kwalifikati. L-applikanti għall-ażil li jkollhom il-kwalifiki rilevanti għandhom jingħataw aċċess għas-

suq tax-xogħol. Għandu jkun aġenzija integrata, li bħala bażi għaliha jista' jintuża n-Network 

Ewropew għall-Kooperazzjoni tas-Servizzi tal-Impjieg. 
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Nirrakkomandaw dan għaliex l-Ewropa għandha bżonn ħaddiema kwalifikati f'ċerti oqsma li ma 
jistgħux jiġu koperti kompletament internament. Bħalissa ma hemmx biżżejjed modi vijabbli kif 
wieħed jista' japplika legalment għal permess tax-xogħol ġewwa l-UE. Sistema ta' rikonoxximent 

madwar l-Ewropa kollha għad-diplomi professjonali u akkademiċi tiffaċilita l-indirizzar ta' dawn il-

ħtiġijiet u tippermetti migrazzjoni tal-ħaddiema aktar simplifikata ġewwa l-UE u minn barra l-UE. Id-

differenzi fl-impjiegi jistgħu jiġu eliminati b'mod aktar effettiv u l-migrazzjoni mhux ikkontrollata 

tista' tiġi ġestita aħjar. Il-ftuħ tas-sistema tal-migrazzjoni tal-ħaddiema għall-applikanti għall-ażil jista' 
jgħin iħaffef l-integrazzjoni tagħhom fl-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej. 
 

 

8. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tespandi l-leġiżlazzjoni tagħha biex tassenja aktar setgħat u 
indipendenza lill-Frontex. Dan jippermettilha tintervjeni fl-Istati Membri kollha sabiex tkun tista' 

tiżgura l-protezzjoni tal-fruntieri esterni kollha tal-UE. Madankollu, l-UE għandha torganizza 
verifiki tal-proċess dwar l-organizzazzjoni tal-Frontex, peress li hija meħtieġa trasparenza sħiħa fil-
funzjonament tal-Frontex ħalli tiġi evitata kull tip ta' abbuż. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex ma nqisuhiex aċċettabbli li l-Frontex tista' tiġi miċħuda l-aċċess għall-
fruntieri, b'mod partioklari f'sitwazzjonijiet fejn jinkisru d-drittijiet tal-bniedem. Irridu niżguraw li l-
Frontex timplimenta l-leġiżlazzjoni Ewropea. Il-Frontex innifisha għandha tiġi kkontrollata u 
mmonitorjata biex tiġi evitata mġiba li mhix xierqa fi ħdan l-organizzazzjoni.  

 

 

9. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea torganizza, b'mod speċifiku għall-migranti ekonomiċi, il-
possibbiltà ta' skrinjar taċ-ċittadini (dwar il-ħiliet sostnuti mill-provi, l-isfond, eċċ.) fil-pajjiż tat-

tluq; dan għandu jsir sabiex jiġi determinat min huwa eliġibbli biex jiġi fl-UE u jsib xogħol, skont il-
ħtiġijiet ekonomiċi/il-postijiet vakanti tal-pajjiż ospitanti. Dawn il-kriterji għall-iskrinjar jridu jkunu 

pubbliċi u miftuħin għall-konsultazzjoni għal kulħadd. Dan jistà jsir permezz tal-ħolqien ta' 
Aġenzija Ewropea għall-Migrazzjoni (online).  

 

Nirrakkomandaw dan għaliex b'dan il-mod, in-nies ma jkollhomx għalfejn jaqsmu l-fruntiera 

illegalment. Ikun hemm kontroll tal-fluss tan-nies li jidħlu fl-UE, u dan iwassal għal inqas pressjoni fil-
fruntieri. Fl-istess ħin, dan jiffaċilita l-mili tal-postijiet vakanti fil-pajjiżi ospitanti. 
 

 

10. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tiżgura li l-politika u l-faċilitajiet tal-akkoljenza jkunu l-istess 

fil-fruntieri kollha, b'rispett għad-drittijiet tal-bniedem u garanzija tas-sikurezza u s-saħħa tal-
migranti kollha (pereżempju n-nisa tqal u t-tfal).  

 

Nirrakkomandaw dan għaliex nagħtu valur kbir lit-trattament ġust u ugwali tal-migranti fil-fruntieri 

kollha. Nixtiequ nipprevjenu sitwazzjoni fejn il-migranti jdumu wisq fil-fruntieri u l-Istati Membri 

jispiċċaw ma jlaħħqux mal-fluss tal-migranti. L-Istati Membri kollha għandhom ikunu mgħammra 
tajjeb biex jilqgħuhom.  
 

 

Fluss 2: L-UE bħala Sieħba Internazzjonali.  

 

Sottofluss 2.1 Il-Kummerċ u r-Relazzjonijiet mill-Perspettiva Etika 

 

11. Nirrakkomandaw li l-UE tinforza r-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi li 
jippermettu t-tħaddim tat-tfal. Dan għandu jsir permezz ta' blacklist ta' kumpaniji li tiġi aġġornata 
minn żmien għal żmien skont il-kundizzjonijiet attwali. Barra minn hekk nirrakkomandaw li jiġi 
żgurat aċċess gradwali għall-edukazzjoni għat-tfal li jħallu l-forza tax-xogħol u li tiġi promossa s-
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sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar it-tħaddim tat-tfal permezz tal-provvista ta' informazzjoni 

minn mezzi uffiċjali tal-UE, eż. kampanji u rakkonti. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex nirrikonoxxu r-rabta bejn in-nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni u l-

preżenza tat-tħaddim tat-tfal. Permezz ta' din ir-rakkomandazzjoni nixtiequ nissensibilizzaw lill-

konsumaturi, ħalli titnaqqas id-domanda għal prodotti manifatturati bit-tħaddim tat-tfal, biex 

eventwalment din il-prattika tiġi eliminata.  
 

 

12. Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi sħubijiet mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, tappoġġja l-
infrastruttura tagħhom, u tikkondividi l-kompetenzi bi skambju għal ftehimiet kummerċjali 
reċiprokament favorevoli biex tgħinhom fit-tranżizzjoni tagħhom lejn sorsi tal-enerġija 
ambjentalment sostenibbli. 

 

Nirrakkomandaw dan sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw permezz ta' sħubijiet kummerċjali u ftehimiet diplomatiċi. Dan jistabbilixxi 
relazzjonijiet tajbin fit-tul bejn l-UE u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-

tibdil fil-klima. 

 

 

13. Nirrakkomandaw li l-UE tintroduċi punteġġ ekoloġiku obbligatorju li għandu jintwera fuq in-naħa 
ta' quddiem tal-prodotti kollha li jistgħu jinxtraw mill-konsumatur ġenerali. Il-punteġġ ekoloġiku 
jiġi kkalkulat skont l-emissjonijiet mill-produzzjoni u t-trasport, kif ukoll il-kontenut li jikkawża 
ħsara, abbażi ta' lista ta' prodotti perikolużi. Il-punteġġ ekoloġiku għandu jiġi ġestit u mmonitorjat 
minn awtorità tal-UE. 

 

Nirrakkomandaw dan sabiex il-konsumaturi tal-UE jsiru aktar konxji tal-impronta ambjentali tal-

prodotti li jixtru. Il-punteġġ ekoloġiku jkun metodu ta' klassifikazzjoni implimentat fl-UE kollha, biex 

jintwera faċilment kemm huwa ekoloġiku prodott. Il-punteġġ ekoloġiku għandu jinkludi kodiċi QR fuq 
in-naħa ta' wara ta' prodott, li jipprovdi aktar informazzjoni dwar l-impronta ambjentali tiegħu.  
 

 

Sottofluss 2.2. Azzjoni Klimatika Internazzjonali 

 

14. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tadotta strateġija sabiex tkun aktar awtonoma fil-

produzzjoni tal-enerġija tagħha. Korp Ewropew li jintegra l-istituzzjonijiet tal-enerġija Ewropej 
eżistenti għandu jikkoordina l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli skont il-ħtiġijiet, il-kapaċità u r-

riżorsi tal-Istati Membri filwaqt li jirrispetta s-sovranità tagħhom. L-istituzzjonijiet jippromwovu l-

kondiviżjoni tal-għarfien bejniethom biex jimplimentaw din l-istrateġija. 
 

Nirrakkomandaw dan għax id-dipendenza attwali tagħmilna vulnerabbli f'sitwazzjonijiet ta' 
tensjonijiet politiċi ma' pajjiżi li nimpurtaw minnhom. Dan nistgħu narawh bil-kriżi attwali tal-
elettriku. Madankollu, din il-koordinazzjoni għandha tirrispetta s-sovranità ta' kull pajjiż. 
 

 

15. Nirrakkomandaw standards ambjentali aktar ambizzjużi għall-esportazzjoni tal-iskart ġewwa u 
barra l-UE u kontrolli u sanzjonijiet aktar stretti biex jitwaqqfu l-esportazzjonijiet illegali. L-UE 

għandha tinċentiva aktar lill-Istati Membri biex jirriċiklaw l-iskart proprju tagħhom u jużawh għall-
produzzjoni tal-enerġija. 
 

Nirrakkomandaw dan biex titwaqqaf il-ħsara ambjentali meta xi pajjiżi jeħilsu mill-iskart tagħhom 
għad-detriment ta' ħaddieħor, speċjalment meta dan isir barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 

kwalunkwe standard ambjentali. 
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16. Nirrakkomandaw li l-UE tħeġġeġ it-tranżizzjoni ambjentali li għaddejja b'mod aktar b'saħħtu billi 
tistabbilixxi mira li telimina l-imballaġġ li jikkawża tniġġis. Dan ikun jinvolvi l-promozzjoni ta' inqas 

imballaġġ jew imballaġġ li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent. Sabiex jiġi żgurat li kumpaniji iżgħar 
ikunu jistgħu jadattaw, għandhom jiġu pprovduti l-għajnuna u l-aġġustamenti. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex jeħtieġ li nnaqqsu l-użu tar-riżorsi naturali, speċjalment tal-materja 

prima minn barra l-UE. Jeħtieġ ukoll li nnaqqsu l-ħsara li qed issir mill-Ewropej lill-pjaneta tagħna u 
lill-klima tagħha. Huwa kritiku li jiżdied l-appoġġ għall-kumpaniji ż-żgħar sabiex jiġi żgurat li jkunu 
jistgħu jadattaw mingħajr ma jżidu l-prezzijiet tagħhom. 
 

 

17. Nirrakkomandaw li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, flimkien, iħarsu lejn il-kwistjoni tal-enerġija 
nukleari b'serjetà akbar. Għandu jkun hemm kollaborazzjoni akbar dwar il-valutazzjoni tal-użu tal-
enerġija nukleari u r-rwol tagħha fit-tranżizzjoni li l-Ewropa jeħtieġ li tagħmel lejn l-enerġija 
ambjentalment sostenibbli. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex il-mistoqsija dwar l-enerġija nukleari ma tistax tissolva minn pajjiż 
wieħed. Bħalissa hemm aktar minn mitt reattur f'nofs l-Istati Membri, u qed jinbnew aktar. Peress li 

għandna grilja elettrika komuni, l-elettriku b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju li jipproduċu jgawdu 
minnu l-Ewropej kollha u jżid l-awtonomija enerġetika tal-kontinent tagħna. Barra minn hekk, jekk 
jiġi espost l-iskart nukleari jew iseħħ inċident nukleari, dan se jaffettwa lil diversi pajjiżi. Tkun xi tkun 
l-għażla dwar l-użu tal-enerġija nukleari, l-Ewropej għandhom jiddiskutuha flimkien u jibnu strateġiji 
aktar konverġenti filwaqt li jirrispettaw is-sovranitajiet nazzjonali. 

 

 

 

 

Sottofluss 2.3 Promozzjoni tal-Valuri Ewropej 

 

18. L-UE għandha tkun eqreb taċ-ċittadini. Nirrakkomandaw li l-UE toħloq u ssaħħaħ ir-rabtiet maċ-

ċittadini u l-istituzzjonijiet lokali, bħall-gvernijiet lokali, l-iskejjel, u l-muniċipalitajiet. Dan għandu 
jsir sabiex titjieb it-trasparenza, jintlaħqu ċ-ċittadini u jkun hemm komunikazzjoni aħjar magħhom 
dwar inizjattivi konkreti tal-UE u informazzjoni ġenerali tal-UE.  

 

Nirrakkomandaw dan għaliex l-informazzjoni attwali tal-UE mhijiex aċċessibbli biżżejjed għall-gruppi 

kollha fis-soċjetà u ma tilħaqx liċ-ċittadini ordinarji. Spiss tkun tedjanti, diffiċli biex tinftiehem u xejn 

faċli għall-utenti. Jeħtieġ li dan jinbidel biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkollhom viżjoni ċara tar-rwol u l-

azzjonijiet tal-UE. Sabiex jiżdied l-interess, l-informazzjoni tal-UE trid tkun tista' tinstab faċilment, 
timmotiva lil dak li jkun, eċitanti u miktuba b'lingwaġġ ta' kuljum. Nissuġġerixxu: Żjarat fl-iskejjel mill-

politiċi tal-UE, programmi tar-radju, podcasts, posta diretta, l-istampa, kampanji fuq il-karozzi tal-

linja, il-midja soċjali, assembleji lokali taċ-ċittadini u l-ħolqien ta' task force speċjali biex ittejjeb il-
komunikazzjoni tal-UE. Dawn il-miżuri se jippermettu liċ-ċittadini jiksbu informazzjoni tal-UE li ma 

tkunx iffiltrata mill-midja nazzjonali. 

 

 

19. Nirrakkomandaw parteċipazzjoni akbar taċ-ċittadini fil-politika tal-UE. Nipproponu avvenimenti ta' 

involviment dirett taċ-ċittadini, simili għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dawn għandhom 
jiġu organizzati fuq livell nazzjonali, lokali u Ewropew. L-UE għandha tipprovdi strateġija koerenti u 
direzzjonijiet ċentrali għal dawn l-avvenimenti. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex avvenimenti ta' demokrazija parteċipattiva bħal dawn se jipprovdu 
informazzjoni korretta dwar l-UE, kif ukoll itejbu l-kwalità tal-politiki tal-UE. L-avvenimenti 

għandhom jiġu organizzati sabiex jippromwovu l-valuri ewlenin tal-UE - id-demokrazija u l-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Dawn l-avvenimenti jipprovdu opportunità lill-politiċi biex juru liċ-

ċittadini li jqisu li huwa importanti li ċ-ċittadini jkunu konxji tal-ġrajjiet kurrenti u li għandhom ikunu 



 

  

Panel 4 sessjoni 3 - 10 

 

involuti fit-tfassil tagħhom. Linji gwida ċentralizzati se jagħtu lill-Konferenzi nazzjonali u lokali forma 

koerenti u uniformi.  

 

 

Fluss 3: Ewropa b'Saħħitha f'Dinja ta' Paċi 
 

Sottofluss 3.1 Sigurtà u Difiża 

 

20. Nirrakkomandaw li l-"Forzi Armati Konġunti tal-Unjoni Ewropea" futuri għandhom jintużaw l-iżjed 
għal skopijiet ta' difiża. L-azzjoni militari aggressiva, tkun ta' liema tip tkun, għandha tkun 
prekluża. Fl-Ewropa, dan ikun jinvolvi l-kapaċità li jingħata appoġġ fi żminijiet ta' kriżi bħal fil-każ 
ta' diżastri naturali. Barra l-fruntieri Ewropej, dan jagħti l-kapaċità ta' skjerament f'territorji 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali u esklussivament taħt mandat legali rispettiv mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-

Nazzjonijiet Uniti, u għaldaqstant f'konformità mad-dritt internazzjonali. 

 

Kieku din ir-rakkomandazzjoni kellha tiġi implimentata, tagħmilha possibbli li l-Unjoni Ewropea 

titqies bħala sieħba kredibbli, responsabbli, b'saħħitha, u paċifika fi-livell internazzjonali. Il-kapaċità 
mtejba tagħha li tirrispondi għal sitwazzjonijiet kritiċi kemm fi ħdanha kif ukoll lil hinn minnha 
għalhekk hija mistennija li tipproteġi l-valuri fundamentali tagħha. 
 

 

Sottofluss 3.2 It-teħid tad-deċiżjonijiet u l-Politika Estera tal-UE 

 

21. Nirrakkomandaw li l-kwistjonijiet kollha li tittieħed deċiżjoni dwarhom b'unanimità jinbidlu biex 
minflok jiġu deċiżi b'maġġoranza kwalifikata. L-uniċi eċċezzjonijiet għandhom ikunu l-adeżjoni ta' 
membri ġodda fl-UE u bidliet fil-prinċipji fundamentali tal-UE kif iddikjarat fl-Artikolu 2 tat-Trattat 

ta' Lisbona u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

 

Dan se jikkonsolida l-pożizzjoni tal-UE fid-dinja billi tippreżenta front magħqud fil-konfront ta' pajjiżi 
terzi u jħaffef ir-rispons tagħha b'mod ġenerali u b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet ta' kriżi. 
 

 

22. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li tissanzjona lil Stati Membri, 
gvernijiet, entitajiet, gruppi, jew organizzazzjonijiet kif ukoll individwi li ma jikkonformawx mal-

prinċipji fundamentali, il-ftehimiet, u l-liġijiet tagħha. Huwa essenzjali li jiġi żgurat li s-sanzjonijiet 

li diġà jeżistu jiġu implimentati u infurzati malajr. Is-sanzjonijiet kontra pajjiżi terzi għandhom 
ikunu proporzjonati mal-azzjoni li wasslet għalihom u jkunu effettivi u jiġu applikati f'waqthom. 

 

Sabiex l-UE tkun kredibbli u affidabbli, trid tapplika sanzjonijiet fuq dawk li jiksru l-prinċipji tagħha. 
Dawn is-sanzjonijiet għandhom jiġu infurzati u vverifikati mingħajr ħela ta' ħin u b'mod attiv. 
 

 

Sottofluss 3.3 Pajjiżi Ġirien u Tkabbir 

 

23. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea talloka baġit speċifiku biex tiżviluppa programmi edukattivi 
dwar il-funzjonament tal-UE u l-valuri tagħha. Imbagħad jiġi propost lill-Istati Membri li jixtiequ li 

jkunu  jistgħu jintegrawhom fil-kurrikuli tal-iskejjel tagħhom (l-iskejjel primarji, sekondarji, u l-

universitajiet). Barra minn hekk, jista' jiġi offrut kors speċifiku dwar l-UE u l-funzjonament tagħha 
lill-istudenti li jixtiequ jistudjaw f'pajjiż Ewropew ieħor permezz tal-programm Erasmus. L-istudenti 

li jagħżlu dan il-kors jingħataw prijorità fl-allokazzjoni tal-postijiet f'dawn il-programmi tal-

Erasmus. 

 

Nirrakkomandaw dan biex jissaħħaħ is-sens ta' appartenenza għall-UE. Dan jippermetti liċ-ċittadini 
jidentifikaw ruħhom aħjar mal-UE u jittrażmettu l-valuri tagħha. Barra minn hekk, dan itejjeb ukoll it-
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trasparenza fir-rigward tal-funzjonament tal-UE, il-benefiċċji tas-sħubija fiha, u l-ġlieda kontra l-
movimenti anti-Ewropej. Dan għandu jservi ta' deterrent għall-Istati Membri biex ma jħallux lill-

Unjoni Ewropea. 

 

 

24. Nirrakkomandaw li l-UE tuża l-influwenza politika u ekonomika tagħha aktar fir-relazzjonijiet 

tagħha ma' pajjiżi oħra biex tipprevjeni lil ċerti Stati Membri milli jesperjenzaw pressjonijiet 
ekonomiċi, politiċi u soċjali bilaterali. 
 

Nirrakkomandaw dan għal tliet raġunijiet. L-ewwel, dan isaħħaħ is-sens ta' għaqda fl-UE. It-tieni, 

rispons unilaterali jipprovdi tweġiba ċara, qawwija u aktar malajr sabiex jiġi evitat kull tentattiv minn 
pajjiżi oħra li jintimidaw lil membri tal-UE u jrawmu politika ripressiva. It-tielet, dan isaħħaħ is-sigurtà 

tal-Unjoni u jiżgura li l-ebda Stat Membru ma jħossu minsi jew injorat. Ir-risponsi bilaterali jaqsmu 

lill-UE, u din hija dgħjufija li l-pajjiżi terzi jużaw kontra tagħna. 
 

 

25. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea ttejjeb l-istrateġija tal-midja tagħha. Fuq naħa, l-UE għandha 
żżid il-viżibbiltà tagħha fuq il-midja soċjali u tippromwovi l-kontenut tagħha b'mod attiv. Min-naħa 
l-oħra, l-UE għandha tkompli torganizza konferenzi bħall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa wiċċ 
imb wiċċ fuq bażi annwali. Barra minn hekk, nirrakkomandaw ukoll li l-UE tkompli tħeġġeġ l-
innovazzjoni permezz tal-promozzjoni ta' pjattaforma aċċessibbli Ewropea tal-midja soċjali. 
 

Nirrakkomandaw dan ta' hawn fuq għaliex mhux biss jista' tilħaq liż-żgħażagħ, iżda wkoll tiġġenera 
aktar interess u involviment fost iċ-ċittadini Ewropej permezz ta' għodda ta' komunikazzjoni aktar 
impenjattiva u effettiva. Dawn l-avvenimenti bħall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandhom 
jippermettu liċ-ċittadini jinvolvu ruħhom aktar fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jiżguraw li 
leħinhom jinstema'. 
 

 

26. Nirrakkomandaw li l-Istati Membri jaqblu fuq viżjoni b'saħħitha u strateġija komuni sabiex 
jarmonizzaw u jikkonsolidaw l-identità u l-għaqda tal-UE qabel ma jippermettu l-adeżjoni ta' pajjiżi 
oħra. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex nemmnu li huwa essenzjali kemm li tissaħħaħ l-UE kif ukoll li tiġi 
kkonsolidata r-relazzjoni bejn l-Istati Membri qabel ma tiġi kkunsidrata l-integrazzjoni ta' pajjiżi 
oħra.  Aktar ma jintegraw ruħhom Stati fl-UE, aktar isir ikkumplikat il-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet fi ħdan l-UE; huwa għal din ir-raġuni li huwa importanti li jiġu riveduti dawn il-proċessi 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet li biex jgħaddi l-vot dwarhom jeħtieġ li jkun hemm unanimità. 
 

 

Fluss 4: Il-Migrazzjoni mill-Aspett Uman  

 

Sottofluss 4.1 Ir-rimedju tal-kawżi tal-migrazzjoni 

 

27. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea għandha tipparteċipa b'mod attiv fl-iżvilupp ekonomiku ta' 
pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u li minnhom hemm fluss kbir ta' migranti. L-UE, bl-għajnuna tal-
korpi rilevanti (pereżempju l-NGOs lokali, il-politiċi lokali, il-ħaddiema fuq il-post, l-esperti, eċċ.), 
għandha tfittex modi kif tagħmel intervent paċifiku, b'mod effiċjenti u attiv, f'pajjiżi bi fluss 

importanti ta' migrazzjoni li fil-passat qablu ma' eżatt l-istess termini ta' kooperazzjoni mal-

awtoritajiet lokali. Dawn l-interventi għandhom jiksbu riżultati tanġibbli b'effetti li jistgħu jitkejlu. 
Fl-istess ħin, dawn ir-riżultati u l-effetti tanġibbli għandhom jiġu deskritti b'mod ċar sabiex iċ-

ċittadini tal-UE jifhmu l-politika tal-għajnuna għall-iżvilupp adottata mill-Unjoni. F'dan is-sens, l-

azzjonijiet tal-UE ta' għajnuna għall-iżvilupp għandu jkollhom viżibbiltà akbar. 
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Nirrakkomandaw dan għaliex, minkejja li l-UE qed taħdem fuq l-iżvilupp internazzjonali, jeħtieġ li 
tkompli tagħmel dan u tinvesti fit-trasparenza u l-viżibbiltà tal-politiki u l-azzjonijiet li tadotta u tieħu. 
 

 

28. Nirrakkomandaw li jkun hemm qafas tax-xogħol Ewropew komuni, biex b'hekk jiġu armonizzati l-
kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Unjoni kollha (eż. paga minima, ħinijiet tax-xogħol, eċċ.). L-UE 

għandha tipprova toħloq standards komuni bażiċi dwar ix-xogħol biex tipprevjeni l-migrazzjoni 

minn ċittadini li jħallu l-pajjiżi tal-oriġini tagħhom biex ifittxu kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. 
Bħala parti minn dawn l-istandards, l-UE għandha ssaħħaħ ir-rwol tat-trade unions fil-livell 

transnazzjonali. B'dan il-mod, l-UE tkun qed tikkunsidra l-migrazzjoni ekonomika interna (il-

migrazzjoni taċ-ċittadini tal-UE) bħala kwistjoni kritika.  
 

Nirrakkomandaw dan għaliex identifikajna li ħafna nies fl-UE jemigraw minħabba raġunijiet 
ekonomiċi, peress li hemm disparità bejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Istati Membri Ewropej. Dan 

iwassal għal eżodu ta' mħuħ fil-pajjiżi li għandu jiġi evitat sabiex l-Istati Membri jżommu t-talent u l-

forza tax-xogħol tagħhom. Minkejja li nappoġġjaw il-moviment ħieles taċ-ċittadini, nemmnu li l-
migrazzjoni taċ-ċittadini tal-UE bejn l-Istati Membri tal-UE, meta sseħħ b'mod involontarju, hija 
dovuta għal raġunijiet ekonomiċi. Huwa għalhekk li huwa importanti li jiġi stabbilit qafas tax-xogħol 
komuni  

 

 

Sottofluss 4.2 Kunsiderazzjoni Umana  

 

29. Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta' politika ta' migrazzjoni konġunta u kollettiva fl-UE bbażata 
fuq il-prinċipju tas-solidarjetà. Nixtiequ niffukaw fuq il-problema tar-refuġjati. Proċedura komuni 
fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar prattika u drawwiet li dehru li 
ħadmu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Din il-proċedura għandha tkun proattiva u għandha tiġi 
eżegwita b'mod attiv kemm mill-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll mill-amministrazzjoni tal-UE.  

 

Il-problema tar-refuġjati tikkonċerna l-pajjiżi kollha fl-UE. Attwalment, il-prattiki fl-Istati huma diversi 

wisq, ħaġa li tħalli konsegwenzi negattivi kemm għar-refuġjati kif ukoll għaċ-ċittadini tal-Unjoni. 

Għalhekk, huwa meħtieġ approċċ koerenti u konsistenti. 
 

 

30. Nirrakkomandaw li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex tinforma u teduka liċ-ċittadini tal-Istati Membri 

dwar is-suġġetti relatati mal-migrazzjoni. Dan l-għan għandu jintlaħaq billi t-tfal jiġu edukati, f'età 
kemm jista' jkun bikrija, mill-bidu tal-iskola primarja, dwar suġġetti bħall-migrazzjoni u l-

integrazzjoni. Jekk ngħaqqdu din l-edukazzjoni bikrija mal-attivitajiet tal-NGOs u tal-

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, kif ukoll ma' kampanji estensivi fil-midja, nistgħu nilħqu l-għan 
tagħna kompletament. Barra minn hekk, għandha tintuża firxa wiesgħa ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni, minn fuljetti sat-televiżjoni u l-midja soċjali. 
 

Huwa importanti li nuru lin-nies li l-migrazzjoni għandha wkoll ħafna aspetti pożittivi, bħal forza tax-

xogħol addizzjonali. Irridu nenfasizzaw l-importanza tas-sensibilizzazzjoni fuq iż-żewġ proċessi, biex 
in-nies jifhmu r-raġunijiet u l-konsegwenzi tal-migrazzjoni ħalli titneħħa l-istigma li tirriżulta mill-fatt 

li persuna titqies bħala migrant.  
 

 

Sottofluss 4.3 Integrazzjoni  

 

31. Nirrakkomandaw li d-Direttiva 2013/33/UE dwar l-istandards minimi għall-akkoljenza ta' 

applikazzjoni għall-ażil fl-Istati Membri tiġi sostitwita minn regolament vinkolanti tal-UE, li għandu 
japplika b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha. Prijorità waħda għandha tkun li jittejbu l-
faċilitajiet ta' akkoljenza u l-akkomodazzjoni. Nirrakkomandaw li jinħoloq korp ta' monitoraġġ 
speċifiku mill-UE għall-implimentazzjoni tar-regolament.  
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Peress li d-direttiva eżistenti mhijiex implimentata b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha. Iridu jiġu 
evitati kundizzjonijiet bħal dawk fil-kampijiet tar-refuġjati f'Moria. Għalhekk, ir-regolament 

rakkomandat għandu jiġi implimentat u jkollu sanzjonijiet obbligatorji. Fir-rigward tal-korp ta' 

monitoraġġ, għandu jkun b'saħħtu u affidabbli. 
 

 

32. Nirrakkomandaw li l-UE tiżgura li kull applikant għall-ażil u refuġjat, matul il-proċess tal-proċedura 
ta' residenza, jattendi korsijiet tal-lingwa u dwar l-integrazzjoni. Il-korsijiet għandhom ikunu 
obbligatorji, mingħajr ħlas u jinkludu l-assistenza personali għall-integrazzjoni inizjali. Għandhom 
jibdew fi żmien ġimagħtejn mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni għar-residenza. Barra minn hekk, 

għandhom jiġu stabbiliti inċentivi u mekkaniżmi ta' sanzjonijiet.  
 

It-tagħlim tal-lingwa, kif ukoll il-fehim tal-kultura, l-istorja u l-etika tal-pajjiż tal-wasla, huwa stadju 

ċentrali fl-integrazzjoni. L-istennija twila għall-proċess ta' integrazzjoni inizjali għandha impatt 
negattiv fuq l-assimilazzjoni soċjali tal-migranti. Il-mekkaniżmi tas-sanzjonijiet jistgħu jgħinu 
jidentifikaw ir-rieda tal-migranti li jintegraw. 

 

 

Fluss 5: Responsabbiltà u Solidarjetà madwar l-UE 

 

Sottofluss 5.1 Id-Distribuzzjoni tal-Migrazzjoni  

 

33. Nirrakkomandaw li s-Sistema ta' Dublin tiġi sostitwita bi trattat legalment vinkolanti biex tiġi 
żgurata distribuzzjoni ġusta, ibbilanċjata u proporzjonata tal-applikanti għall-ażil fl-UE, abbażi tas-

solidarjetà u l-ġustizzja. Attwalment, ir-refuġjati huma meħtieġa jressqu t-talbiet tagħhom għall-
ażil fl-Istat Membru tal-UE tal-ewwel wasla. Din it-tranżizzjoni sistemika għandha ssir kemm jista' 
jkun malajr. Il-proposta tal-2020 tal-Kummissjoni Ewropea għal Patt Ġdid tal-UE dwar il-

Migrazzjoni u l-Ażil hija bidu tajjeb u għandha tingħata forma legali, peress li tinkludi kwoti dwar 
id-distribuzzjoni tar-refuġjati fost l-Istati Membri tal-UE. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex is-Sistema ta' Dublin attwali ma tirrispettax il-prinċipji tas-solidarjetà u 

l-ġustizzja. Tpoġġi piż kbir fuq il-pajjiżi fil-fruntiera tal-UE, fejn il-biċċa l-kbira tal-applikanti għall-ażil 
jidħlu fit-territorju tal-UE għall-ewwel darba. L-Istati Membri kollha jridu jassumu r-responsabbiltà 

fil-ġestjoni tal-flussi tar-refuġjati lejn l-UE. L-UE hija komunità ta' valuri kondiviżi u għalhekk għandha 
taġixxi skont dawn il-valuri.  

 

 

34. Nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri tal-UE sabiex l-applikazzjonijiet għall-
ażil jiġu pproċessati b'pass aktar mgħaġġel u skont standards konġunti. Barra minn hekk, għandha 
tiġi pprovduta akkomodazzjoni umanitarja lir-refuġjati. Sabiex jittaffa l-piż fuq il-pajjiżi tal-wasla, 

nirrakkomandaw li r-refuġjati jiġu rilokati ġewwa l-UE malajr u b'mod effiċjenti wara l-ewwel 

wasla tagħhom fl-UE, sabiex l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil tkun tista' tiġi pproċessata xi mkien 
ieħor fl-UE. Biex isir dan, huwa meħtieġ appoġġ finanzjarju mill-UE kif ukoll appoġġ organizzattiv 
permezz tal-Aġenzija tal-UE għall-Ażil. Il-persuni li l-applikazzjonijiet tagħhom għall-ażil jiġu 
miċħuda għandhom jintbagħtu lura lejn il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom b'mod effiċjenti — sakemm il-

pajjiż tal-oriġini tagħhom huwa meqjus sikur. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex il-proċeduri tal-ażil attwalment qed jieħdu wisq żmien, u jistgħu 
jvarjaw bejn Stat Membru u ieħor. Billi jitħaffu l-proċessi tal-ażil, ir-refuġjati jqattgħu inqas ħin 
jistennew id-deċiżjoni finali tagħhom dwar l-ażil f'faċilitajiet ta' akkomodazzjoni temporanja. L-

applikanti għall-ażil li jiġu aċċettati jistgħu jiġu integrati aktar malajr fil-pajjiż tad-destinazzjoni finali 

tagħhom. 
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35. Nirrakkomandaw appoġġ finanzjarju, loġistiku u operattiv qawwi mill-UE għall-ġestjoni tal-ewwel 

akkoljenza, li jwassal għall-integrazzjoni jew ripatrijazzjoni possibbli tal-migranti irregolari. Il-

benefiċjarji ta' dan l-appoġġ għandhom ikunu l-istati fil-fruntieri tal-UE, li jerfgħu l-piż tal-fluss tal-

migrazzjoni lejn l-UE. 

 

Nirrakkomandaw appoġġ qawwi għax xi Stati Membri jerfgħu l-akbar piż mill-fluss tal-migranti lejn l-

UE minħabba fejn jinsabu ġeografikament. 
 

 

36. Nirrakkomandaw li l-mandat tal-Aġenzija tal-UE għall-Ażil għandu jissaħħaħ għall-koordinazzjoni u 

l-ġestjoni tad-distribuzzjoni tal-applikanti għall-ażil fl-Istati Membri tal-UE biex tinkiseb 

distribuzzjoni ġusta. Distribuzzjoni ġusta jeħtieġ li tqis il-ħtiġijiet tal-applikanti għall-ażil kif ukoll il-
kapaċitajiet loġistiċi u ekonomiċi tal-Istati Membri tal-UE u l-ħtiġijiet tagħhom f'termini tas-suq 

tax-xogħol. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex il-koordinazzjoni u l-ġestjoni ċentralizzati tad-distribuzzjoni tal-

applikanti għall-ażil meqjusa bħala ġusti, kemm mill-Istati Membri kif ukoll miċ-ċittadini tagħhom, 
jipprevjenu sitwazzjonijiet ta' kaos u tensjonijiet soċjali, u b'hekk jikkontribwixxu għal solidarjetà 

akbar bejn l-Istati Membri tal-UE. 

 

 

Sottofluss 5.2 Approċċ Komuni għall-Ażil 
 

37. Nirrakkomandaw li jew tinħoloq istituzzjoni ġenerali tal-UE jew tissaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għall-
Ażil biex tipproċessa u tiddeċiedi dwar applikazzjonijiet għall-ażil għall-Unjoni Ewropea kollha 

abbażi ta' standards uniformi. Għandha tkun responsabbli wkoll għad-distribuzzjoni ġusta tar-

refuġjati. Din l-istituzzjoni għandha tiddefinixxi wkoll liema pajjiżi ta' oriġini huma sikuri u liema 
mhumiex, u għanda tkun responsabbli li tibgħat lura lill-applikanti għall-ażil li jiġu miċħuda.  
 

Nirrakkomandaw dan għaliex il-politika attwali tal-ażil hija kkaratterizzata minn responsabbiltajiet li 
mhumiex ċari u minn standards differenti bejn l-Istati Membri tal-UE. Dan iwassal għal immaniġġjar 
inkonsistenti tal-proċeduri tal-ażil fost l-UE. Barra minn hekk, bħalissa l-Aġenzija tal-UE għall-Ażil 
għandha biss setgħa "mhux vinkolanti". Fir-rigward ta' kwistjonijiet dwar l-ażil, tista' biss tagħti pariri 
lill-Istati Membri.  

 

 

38. Nirrakkomandaw it-twaqqif, mingħajr dewmien, ta' ċentri tal-ażil iddedikati għall-minorenni mhux 

akkumpanjati fl-Istati Membri kollha tal-UE. Dan għandu jsir sabiex jiġu akkomodati l-minorenni u 

tingħatalhom kura skont il-bżonnijiet partikolari tagħhom, mal-ewwel opportunità.  

 

Nirrakkomandaw dan għaliex: 
1) Ħafna minorenni x'aktarx li jkunu trawmatizzati (ġejjin minn żoni ta' kunflitt). 
2) Tfal differenti se jkollhom bżonnijiet differenti (skont l-età, is-saħħa, eċċ.). 
3) Jekk din ir-rakkomandazzjoni tiġi implimentata, se tiżgura li l-minorenni vulnerabbli u 

trawmatizzati jirċievu l-kura kollha meħtieġa mal-ewwel opportunità possibbli. 

4) Peress li l-minorenni huma ċittadini Ewropej futuri u, għaldaqstant, jekk jiġu ttrattati b'mod 
xieraq, għandhom jagħtu kontribut pożittiv għall-futur tal-Ewropa. 

 

 

39. Nirrakkomandaw li tiġi stabbilita sistema komuni u trasparenti għall-ipproċessar malajr tal-
applikanti għall-ażil. Dan il-proċess għandu jipprevedi standard minimu u għandu jiġi applikat fl-
Istati Membri kollha b'mod uniformi. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex: 
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1) Jekk din ir-rakkomandazzjoni tiġi implimentata, se twassal għal mod aktar rapidu u trasparenti kif 
jiġu indirizzati l-applikazzjonijiet għall-ażil. 
2) Jekk ma jiġix imħaffef il-proċess tal-ażil, dan iwassal għal illegalitajiet u kriminalità. 

3) L-istandards minimi kif imsemmija fir-rakkomandazzjoni tagħna għandhom jinkludu r-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem, is-saħħa, u l-bżonnijiet edukattivi tal-applikanti għall-ażil. 
4) L-implimentazzjoni ta' din ir-rakkomandazzjoni twassal għal aċċess għall-impjiegi u 

awtosuffiċjenza, u tippermetti li jingħata kontribut pożittiv lis-soċjetà tal-UE. Ir-regolarizzazzjoni tal-

istatus tal-impjieg tipprevjeni li jsir abbuż mill-applikanti għall-ażil fl-ambjent tax-xogħol. Dan jista' 

biss joħloq benefiċċju għal integrazzjoni ta' dawk kollha milquta li tirnexxi aktar. 
5) Perjodi twal fiċ-ċentri tal-ażil għandhom konsegwenzi negattivi f'termini tas-saħħa mentali u l-
benesseri tal-okkupanti. 

 

 

40. Nirrakkomandaw bis-sħiħ li ssir reviżjoni totali tal-ftehimiet u l-leġiżlazzjoni kollha li jirregolaw l-
ażil u l-immigrazzjoni fl-Ewropa. Nirrakkomandaw ukoll li jiġi adottat approċċ "tal-Ewropa kollha". 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex: 
1) L-ebda ftehim attwali mhu fattibbli u prattiku, u l-ebda wieħed ma għadu adattat għall-iskop 

tiegħu mill-2015 'l hawn. 

2) L-UE għandha tkun l-ewwel "aġenzija" li tiġġestixxi l-aġenziji u l-NGOs l-oħra kollha li jittrattaw 
direttament kwistjonijiet relatati mal-ażil.  
3) L-Istati Membri affettwati huma dawk li fil-biċċa l-kbira jitħallew jindirzzaw din il-kwistjoni 

waħedhom. L-attitudni "à la carte" ta' xi Stati Membri tirrifletti ħażin fuq l-għaqda tal-UE. 

4) Leġiżlazzjoni ġdida mmirata tagħmel possibbli futur aħjar għall-applikanti kollha għall-ażil u 
twassal għal Ewropa aktar magħquda. 
5) Il-lakuni fil-leġiżlazzjoni attwali qed jagħtu lok għal kunflitti u nuqqas ta' armonija madwar l-
Ewropa u qed joħolqu intolleranza akbar fost iċ-ċittadini Ewropej lejn il-migranti. 

6) Leġiżlazzjoni rilevanti aktar qawwija twassal għal tnaqqis fil-kriminalità u fl-abbużi tas-sistema 

attwali tal-ażil. 
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B. Skema ta' produzzjoni tar-rakkomandazzjonijiet  
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C. Proċess dettaljat għall-produzzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

Il-Ġimgħa, 11/02/2022 

Plenarja 1 

Objettiv: Rabta mill-ġdid bħala Panel u tħejjija għas-Sessjoni 3 

Merħba; Opportunità għaċ-ċittadini biex jitkellmu; Aġġornament tal-pjattaforma; Aġenda ta' tmiem 
il-ġimgħa; Introduzzjoni għall-metodoloġija tas-sessjoni 

Forum miftuħ 1 

Objettiv: Prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet 

Qari tal-orjentazzjonijiet u diskussjoni informali fiż-żewġ kmamar (mingħajr interpretazzjoni); 
prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet bl-istikers; Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra ħodor 
għall-fluss 1, għaxra ħomor għall-fluss 2, għaxra blu għall-fluss 3, għaxra sofor għall-fluss 4, għaxra 
oranġjo għall-fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza massimu ta' għaxar orjentazzjonijiet, għal kull 
fluss.  
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Objettiv: Il-bidu tat-trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f'rakkomandazzjonijiet 

Is-Sibt, 12/02/2022 

Ħidma tas-sottogrupp 2 

Objettiv 1: Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f'rakkomandazzjonijiet 

Ġiet segwita l-istess metodoloġija bħal fil-ħidma tas-sottogrupp 1. 

Objettiv 2: Li jiġi riċevut/jingħata feedback lil sottogruppi oħra mill-istess fluss. 

Objettiv 3: Li jingħata/jiġi riċevut feedback minn sottogruppi oħra minn flussi differenti. 

L-istess metodoloġija bħal qabel kompliet. 

Objettiv 4: L-iffinalizzar tar-rakkomandazzjonijiet 

F'din l-aħħar fażi, sar tentattiv biex jiġi integrat il-feedback mis-sottogruppi l-oħra u mill-verifika tal-

fatti. Is-sottogruppi ffinalizzaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 

Il-Ħadd, 13/02/2022 

Forum miftuħ 2 

Objettiv: Li ssir ħidma fuq messaġġi ewlenin għall-Plenarja tal-Konferenza 

Il-grupp ta' 20 rappreżentant tal-Panel fil-Plenarja tal-Konferenza ħadem ukoll bejn is-sessjonijiet 

biex jipproduċi l-messaġġi ewlenin. Biex jagħmlu dan, huma wettqu intervisti ma' parteċipanti oħra 
biex jippruvaw jiġbru dawn il-messaġġi u jkunu jistgħu jikkomunikaw is-sejbiet tal-Panel b'mod 

sempliċi. Il-messaġġi ewlenin għandhom jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet 
tagħhom. 

Plenarja 2 

Objettiv: Rakkomandazzjonijiet dwar il-votazzjoni 

Struzzjonijiet mogħtija lill-parteċipanti: 

 

1. Agħfas buttuna mit-tablet 

 

2. Skennja kodiċi QR biex 
taċċessa l-link tal-formola bir-

rakkomandazzjonijiet tal-Fluss 

 

3. Iċċekkja n-Numru ta' 

Identifikazzjoni Personali (PIN) 

tiegħek li qiegħed fuq wara tat-

tablet 
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4. Daħħal il-PIN fil-formola 

 

 

5. Ivvota b'saba' l-kbir 'il fuq 

jew b'saba' l-kbir 'l isfel għal 
kull waħda mir-

rakkomandazzjonijiet f'kull 

Fluss u ssottometti 

 

 

 

 

 

 

6. Ir-rakkomandazzjonijiet 

b'70% jew aktar ta' 

approvazzjonijiet mill-voti 

mitfugħa jiġu adottati. 
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Anness II: Il-kontributi tal-Esperti u tal-Verifikaturi tal-fatti biex jiġi appoġġjat il-proċess ta' verifika 
tal-fatti 

Il-kontribut tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti ġie kkoordinat mill-hekk imsejjaħ "Ċentru ta' 
Għarfien u Informazzjoni – KICK", li jikkonsisti minn membri tas-Segretarjat Komuni u mill-grupp ta' 

deliberazzjoni. Kull meta l-parteċipanti, il-faċilitaturi, l-osservaturi jew l-esperti parteċipanti 
identifikaw ħtieġa ta' kjarifika fattwali, din ġiet ikkomunikata lil KICK, li indirizza mill-ġdid il-kwistjoni 

lill-espert u/jew lill-verifikatur tal-fatti xieraq. 

Għadd ta' esperti fuq il-post u online segwew id-deliberazzjonijiet tas-sottogruppi sabiex tkun tista' 

tiġi skattata l-verifika tal-fatti. Barra minn hekk, l-esperti mit-tliet Istituzzjonijiet kienu disponibbli 

sabiex iwieġbu għal mistoqsijiet relatati mal-verifika tal-fatti fl-oqsma ta' għarfien espert rispettivi 
tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward ta' strumenti regolatorji u ta' politika oħra diġà eżistenti.  

L-esperti u l-verifikaturi tal-fatti ntalbu jwieġbu fi żmien qasir ħafna billi jirritornaw test ċar kemm 
jista' jkun li jista' jiġi trażmess mill-faċilitatur lill-parteċipanti mal-approvazzjoni minn KICK. L-esperti 

t'hawn taħt kienu disponibbli, mhux kollha sarulhom mistoqsijiet u xi wħud setgħu jipprovdu input 
għal diversi flussi.  

Lista ta' esperti fuq il-post u online: 

Esperti għal Fluss 1: Awtodipendenza u Stabbiltà  

● Sophie Vanhoonacker, Kattedra fil-Governanza Amministrattiva u professoressa Jean 

Monnet fil-Fakultà tal-Arti u x-Xjenzi Soċjali (FASoS), l-Università ta' Maastricht. 

● Martijn Pluim, Direttur għad-Djalogi u l-Kooperazzjoni fil-Migrazzjoni fl-ICMPD.  

Esperti għal Fluss 2: L-UE bħala sieħba internazzjonali 

● Heidi Maurer, Riċerkatriċi fid-Dipartiment għall-Governanza Elettronika u l-Amministrazzjoni 

fl-Università tad-Danubju ta' Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, Professoressa Assoċjata tar-Relazzjonijiet Internazzjonali u x-Xjenza 

Politika, il-Fakultà tal-Arti u x-Xjenzi Soċjali, l-Università ta' Maastricht. 

● Nadya Dedikova, Kittieba diplomatika, id-Diplomazija dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew. 
● Bernard Hoekman, Professur u Direttur tal-qasam tar-riċerka "Ekonomija Globali" fiċ-Ċentru 

Robert Schuman għall-Istudji Avvanzati, l-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenza.  

● Andrea Ott, Professur tal-Liġi dwar ir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE fil-Fakultà tal-Liġi fl-
Università ta' Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, Lettur Anzjan fl-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika. 

Esperti għal Fluss 3: Ewropa b'Saħħitha f'Dinja ta' Paċi  

● Steven Blockmans, Direttur tar-Riċerka fiċ-Ċentru għall-Istudji dwar il-Politika Ewropea, 

Professur tal-Liġi dwar ir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE u l-Governanza fl-Università ta' 

Amsterdam u kap editur tal-European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, Viċi Direttur tal-AIES. 

● Leonard Schuette, Riċerkatur fil-livell ta' dottorat fil-proġett NestIOr "Who gets to live 

forever? Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International 

Organisations", l-Università ta' Maastricht. 

● Béata Huszka, Assistent Professur fl-Università ta' Eötvös Loránd.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata


 

  

Panel 4 sessjoni 3 - 22 

 

Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej: "L-UE fid-Dinja / Migrazzjoni” 

● John O'Brennan, Kattedra Jean Monnet fl-Integrazzjoni Ewropea u Direttur taċ-Ċentru 
Maynooth għall-Istudji Ewropej u Ewro-Asjatiċi.  

Esperti għal Fluss 4: Il-Migrazzjoni mill-Aspett Uman  

● Rainer Münz, Professur Mistieden fl-Università tal-Ewropa Ċentrali.  
● Rainer Bauböck, Professur part-time fil-Programm ta' Governanza Globali fiċ-Ċentru Robert 

Schuman għall-Istudji Avvanzati fl-Istitut Universitarju Ewropew. 

● Talitha Mortimer Dubow, Riċerkatriċi fi ħdan il-Grupp tal-Migrazzjoni fl-UNU-MERIT/L-Iskola 

Gradwatorja ta' Maastricht għall-Governanza, l-Università ta' Maastricht. 

● Martijn Pluim, Direttur għad-Djalogi u l-Kooperazzjoni fil-Migrazzjoni fl-ICMPD.  

● Lalaine Siruno, PhD, L-Iskola tan-Negozju u l-Ekonomija, L-Iskola Gradwatorja ta' Maastricht 

għall-Governanza, l-Università ta' Maastricht. 

● Jérôme Vignon, Konsulent fl-Istitut Jacques Delors. 

Esperti għal Fluss 5: Responsabbiltà u Solidarjetà madwar l-UE 

● Violeta Moreno-Lax, Professoressa tal-Liġi fi Queen Mary University of London.  
● Philippe De Bruycker, Professur u Kattedra Jean Monnet tal-Liġi Ewropea dwar l-

Immigrazzjoni u l-Ażil fl-Istitut għall-Istudji Ewropej tal-Université Libre de Bruxelles. 

 

  

https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li ġew ikkunsidrati mill-panel u li ma ġewx adottati 
 

 

Fluss 1 Awtodipendenza u Stabbiltà  

 

Sottofluss 1.1 L-Awtonomija tal-UE 

 

Nirrakkomandaw, fejn jintalbu mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, programmi ta' intervent għall-iżvilupp 
ekonomiku bbażati fuq sħubijiet adattati għall-ħtiġijiet ta' kull stat u/jew ftehimiet kummerċjali, 
wara studju inizjali tal-potenzjal ekonomiku tagħhom u wara li jingħata appoġġ ekonomiku u jiġi 
żgurat taħriġ professjonali. 

Nirrakkomandaw dan għaliex dan iwassal għall-iżvilupp ta' indipendenza industrijali, u joħloq 
postijiet tax-xogħol li jtejbu s-sitwazzjoni/l-istatus kumplessiv tal-migrazzjoni; dan jista' jservi wkoll 

biex jgħin ħalli jintlaħqu ftehimiet kummerċjali aħjar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
 

 

Fluss 2: L-UE bħala Sieħba Internazzjonali.  
 

Sottofluss 2.1 Il-Kummerċ u r-Relazzjonijiet mill-Perspettiva Etika 

 

Nirrakkomandaw li l-UE tinkludi regolamenti li jobbligaw lill-kumpaniji jikkontrollaw il-katina tal-

provvista tagħhom billi minn żmien għal żmien iħejju rapport sħiħ (ta' awditu) u jistabbilixxu 
kundizzjonijiet li jippremjaw u jirrestrinġu l-importazzjoni f'konformità mal-kriterji etiċi. Skont id-

daqs, il-kumpanija għandha tipprovdi rapport ta' awditu intern u/jew estern.  
 

Nirrakkomandaw dan sabiex tiġi estiża l-perspettiva etika fil-kummerċ mal-UE permezz ta' 

monitoraġġ tal-attività tal-kumpanija fil-katina tal-provvista madwar il-pajjiżi, l-inċentivar tal-
kumpaniji biex jaġixxu f'konformità mal-kriterji etiċi bħal dwar l-użu ta' prodotti perikolużi, id-

drittijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-użu possibbli tat-tħaddim tat-tfal, u l-protezzjoni ambjentali. 

Din ir-rakkomandazzjoni ma tapplikax għal prodotti online mixtrija direttament mill-konsumatur. 

 

 

Fluss 3: Ewropa b'Saħħitha f'Dinja ta' Paċi 
 

Sottofluss 3.1 Sigurtà u Difiża 

 

Nirrakkomandaw li l-arkitettura tas-sigurtà Ewropea attwali tiġi kkonċepita mill-ġdid bħala 
struttura supranazzjonali aktar effiċjenti, effettiva u b'kapaċità akbar. Din fl-aħħar mill-aħħar 
tirriżulta fil-ħolqien tal-"Forzi Armati Konġunti tal-Unjoni Ewropea". Dan l-iżvilupp għandu jinvolvi 
l-integrazzjoni gradwali u l-konverżjoni sussegwenti tal-forzi armati nazzjonali. Din l-unifikazzjoni 

tal-kapaċitajiet u l-abbiltajiet militari madwar l-Unjoni Ewropea suppost li trawwem ukoll 

integrazzjoni Ewropea dejjiema. Il-ħolqien tal-Forzi Armati Konġunti tal-Unjoni Ewropea jkun 

jeħtieġ ukoll ftehim ġdid ta' kooperazzjoni man-NATO kif ukoll mal-Istati Membri tan-NATO li 

mhumiex Ewropej. 

 

Wara din ir-rakkomandazzjoni, nistennew li l-istrutturi militari fi ħdan l-Unjoni Ewropea jsiru aktar 

kosteffiċjenti u kapaċi jirreaġixxu u jaġixxu fejn meħtieġ. Bħala konsegwenza ta' dan l-approċċ 
integrat, l-Unjoni Ewropea għandha tkun f'pożizzjoni aħjar biex tieħu azzjonijiet deċiżivi b'mod 
ikkoordinat f'sitwazzjonijiet kritiċi. 
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Fluss 4: Il-Migrazzjoni mill-Aspett Uman  

 

Sottofluss 4.1 Ir-Rimedju tal-Kawżi tal-Migrazzjoni 

 

Nirrakkomandaw li l-UE toħloq protokoll għall-azzjoni fir-rigward tal-kriżi tar-refuġjati li jmiss li se 
tirriżulta mill-kriżi klimatika. Bħala parti minn dan il-protokoll, l-UE għandha tespandi d-

definizzjoni ta' refuġjati u applikanti għall-ażil biex tagħmilha komprensiva u tinkludi lill-persuni 

affettwati mit-tibdil fil-klima. Peress li ħafna migranti mhux se jkollhom iċ-ċans li jmorru lura lejn 
il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom minħabba li mhux se jibqgħu abitabbli, parti oħra tal-protokoll 

għandha tiżgura li l-istituzzjonijiet isibu użi ġodda għal żoni affettwati mit-tibdil fil-klima sabiex 

jappoġġjaw lill-migranti li jkunu ħallew dawn it-territorji. Pereżempju, żoni mgħarrqa jistgħu 
jintużaw biex jinħolqu parks eoliċi. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex aħna lkoll responsabbli għall-kriżi klimatika. Għalhekk, għandna 
responsabbiltà lejn dawk li jiġu affettwati l-aktar. Minkejja li la għandna tbassir u lanqas data 

konkreta dwar ir-refuġjati futuri minħabba l-klima, it-tibdil fil-klima huwa xi ħaġa li żgur li se 
taffettwa l-ħajja ta' miljuni ta' nies. 
 

 

Sottofluss 4.2 Kunsiderazzjonijiet Umani 

 

Nirrakkkomandaw it-titjib immedjat u l-finanzjament ta' rotot legali u umanitarji u mezzi tat-

trasport għar-refuġjati li jiġu minn terrritorji fi kriżi b'mod organizzat. Is-sistema speċjali tas-

Sikurezza fit-Toroq Ewropej (SER) għandha tiġi stabbilita u rregolata mill-korp speċjali maħluq 
speċifikament għal dan il-għan. Din l-aġenzija kkostitwita permezz tal-proċedura leġiżlattiva se 
tingħata s-setgħa bil-kompetenzi speċjali proprji tagħha stabbilita fir-regola ta' proċedura tagħha.  
 

It-traffikar tal-bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin huma problemi serji li jeħtieġ li jiġu 
indirizzati. Ir-rakkomandazzjoni tagħna definittivament twassal għat-tnaqqis ta' dawn il-kwistjonijiet 

ta' tħassib.  
 

 

Sottofluss 4.3 Integrazzjoni 

 

Nirrakkomandaw li tiġi introdotta direttiva Ewropea li għandha tiżgura li kull żona ta' għajxien 
f'kull Stat Membru ma jistax ikollha aktar minn 30 % tal-abitanti tagħha minn pajjiżi terzi. Dan l-
objettiv għandu jintlaħaq sal-2030 u l-Istati Membri Ewropej iridu jingħataw appoġġ biex 

jimplimentawh. 

 

Nirrakkomandaw dan għaliex distribuzzjoni ġeografika aktar uniformi twassal għal aċċettazzjoni 
aħjar tal-migranti mill-popolazzjoni lokali u għaldaqstant għal integrazzjoni mtejba. Dan il-perċentwal 
huwa ispirat minn ftehim politiku ġdid fid-Danimarka.  
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Anness IV: Orjentazzjonijiet Raggruppati 

 

Fluss 1: Awtodipendenza u Stabbiltà  

 
1.1. Awtonomija tal-UE  

 

1. Orjentazzjoni 1.1.1.1: Potenzjalment kull Stat Membru Ewropew għandu jipparteċipa fil-
euro, iżda l-kriterji tal-adeżjoni jridu jiġu ssodisfati.  
 

2. Orjentazzjoni 1.1.1.2: Il-qligħ kollu minn fuq l-ispekulazzjoni fil-kripovaluti għandu jiġi 
ntaxxat; il-kritpovaluti ma għandhomx jiġu rikonoxxuti bħala mezzi uffiċjali ta' ħlas.  
 

3. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.1.2.1: Għandu jkun hemm inċentivi għall-produzzjoni fl-Ewropa u l-

ħaddiema Ewropej għandhom jiġu megħjuna.  
Orjentazzjoni 1.1.11.1: Nipproponu li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u, b'mod 

impliċitu, l-investituri li jiġu minn dawn l-Istati Membri jkollhom kundizzjonijiet kuntrattwali 

aktar favorevoli minn investituri mhux fl-Unjoni li jippruvaw jinvestu ġewwa l-Unjoni.  

 

4. Orjentazzjoni 1.1.2.2: Għandna nippromwovu u nsostnu finanzjarjament l-ikel minn sorsi 

lokali.  

 

5. Orjentazzjoni 1.1.3.1: Il-konformità mal-istandards tad-WTO għandha tiġi ċċertifikata u 
sanzjonata minn korpi indipendenti.  

 

6. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 
Orjentazzjoni 1.1.4.1: Il-kumpaniji għandhom ikunu meħtieġa jieħdu lura l-prodotti kollha 

tagħhom.  
Orjentazzjoni 1.1.4.2: Il-kumpaniji għandhom ikunu obbligati joffru garanzija għal 10 snin 

għall-prodotti tagħhom u garanzija tad-disponibbiltà tal-ispare parts għal 20 sena. 

Orjentazzjoni 1.1.10.2: Skont il-feedback mogħti mill-ewwel grupp, nemmnu li 10 snin ta' 

garanzija/20 sena ta' disponnibbiltà tal-ispare parts jistgħu jgħinu.  
 

7. Ragruppament ta' 4 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.1.4.3: Il-prodotti għandu jkollhom kodiċi QR fuq il-katina kollha tal-

produzzjoni u l-provvista tagħhom.  
Orjentazzjoni 1.1.10.1: Nipproponu li, l-ewwel nett, tinħoloq sistema ta' standards għoljin 
għall-prodotti tal-UE biex isiru standard għall-oġġetti kollha importati.  
Orjentazzjoni 1.1.14.1: L-UE għandu jkollha programm ta' responsabbiltà għall-kumpaniji 

biex tinkorraġġihom jirrispettaw il-leġiżlazzjoni dwar il-katina tal-provvista u tiskoraġġihom 
milli jesternalizzaw servizzi ġewwa pajjiżi li jisfruttaw il-ħaddiema jew ma jaħdmux b'mod 
sostenibbli.  

Orjentazzjoni 2.1.2.1: Skemi ta' ċertifikazzjoni li jistgħu jinfurmaw lill-konsumaturi dwar l-

ambjent u l-kundizzjonijiet tax-xogħol (pereżempju il-metodi ta' produzzjoni etiċi/punteġġ 
ekoloġiku).  
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8. Orjentazzjoni 1.1.5.1: Is-sostenibbiltà u l-kriterji etiċi għandhom dejjem jiġu kkunsidrati fil-
ftehimiet kummerċjali internazzjonali.  
 

9. Orjentazzjoni 1.1.5.2: Hemm bżonn ikun hemm aktar sanzjonijiet u tariffi fuq l-
importazzjonijiet minn pajjiżi li jiksru dawn l-istandards.  

 

10. Orjentazzjoni 1.1.6.1: Jeħtieġ li jkun hemm aktar sħubiji teknoloġiċi u dwar ir-riċerka u l-
iżvilupp ma' pajjiżi jew gruppi ta' pajjiżi li għadhom mhumiex wieħed mis-sħab ewlenin 
(pereżempju t-Tajwan, l-Afrika, l-Amerika Latina).  

 

11. Orjentazzjoni 1.1.6.2: Għandna nmantnu u nappoġġjaw aktar skejjel internazzjonali barra 

mill-Ewropa; il-valuri etiċi Ewropej għandhom jiġu mgħallma fil-klassijiet.  

 

12. Orjentazzjoni 1.1.7.2: Permezz ta' żieda fit-trasport pubbliku, għandha titnaqqas id-

dipendenza fuq il-karozzi.  

 

13. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.1.8.1: Nipproponu li jkun hemm xi forma ta' sussidji biex jingħataw lill-
produtturi li jaħdmu f'żoni li huma l-aktar suxxettibbli għal din ix-xejra.  

Orjentazzjoni 1.1.8.3: Nipproponu tassazzjoni għolja fuq materja prima li toħroġ mill-
Unjoni Ewropea biex tintuża f'pajjiżi oħra.  
Orjentazzjoni 1.1.8.4: Wara l-feedback irċevut mill-ewwel grupp, nemmnu li soluzzjoni 

possibbli tkun tassazzjoni fuq l-emissjonijiet tas-CO2 mill-kumpaniji tat-trasport.  

 

14. Orjentazzjoni 1.1.8.2: Nipproponu li fuq il-materja prima/prodotti/oġġetti li jiġu esportati 
mill-UE u mbagħad jerġgħu jiġu impurtati fl-UE, ikun hemm taxxi għoljin ħafna biex 
jiskoraġġixxu l-manifattura ta' oġġetti bl-użu ta' materjali tal-Unjoni barra mill-UE.  

 

15. Orjentazzjoni 1.1.9.1: Nipproponu li l-attivitajiet ta' produzzjoni ta' ċerti kumpaniji jerġgħu 
jmorru lura lejn il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, sabiex b'hekk, b'mod impliċitu, ħafna mill-
produzzjoni terġa' lura lejn l-UE (dan jista' jiġi inkoraġġit permezz ta' sistema ta' inċentivi 
għal dawn il-kumpaniji li jirritornaw).  

 

16. Orjentazzjoni 1.1.9.2: Skont il-feedback mogħti mill-ewwel grupp, nemmnu li tkun soluzzjoni 

tajba li nnaqqsu l-esportazzjonijiet ta' materja prima kritika, u nillimitaw din l-azzjoni 

għalihom biss u mhux għall-kategoriji kollha ta' materjali inġenerali. 
 

17. Orjentazzjoni 1.1.12.1: Nipproponu azzjoni unitarja fil-livell tal-UE fir-rigward tan-negozjati 

għall-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet.  

 

18. Orjentazzjoni 1.1.13.1: B'rabta ma' dan is-suġġett, nemmnu li biex tintwera l-għaqda, il-
leġiżlazzjoni Ewropea f'oqsma ewlenin li fi snin riċenti saru dejjem aktar preżenti fl-Istati 

Membri (l-abort, id-drittijiet LGBTQ, eċċ.) għandha tkun superjuri għal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.  

 

19. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.1.15.1: Nemmnu li dawn il-pajjiżi għandhom jiġu megħjuna permezz ta' 
programmi ta' intervent Ewropej biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet produttivi tagħhom.  
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Orjentazzjoni 2.1.3.1: Niżviluppaw relazzjonijiet aktar b'saħħithom mal-ekonomiji li 

għadhom qed jiżviluppaw, kif ukoll ma' pajjiżi oħra.  
 

20. Orjentazzjoni 1.1.16.1: Nemmnu li għandha tinħoloq pjattaforma li tkun aċċessibbli għal 
kulħadd li jkun fiha opportunitajiet ta' xogħol fl-UE kollha.  

 

 

1.2 Fruntieri  

 

21. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.2.3.1: Il-Frontex għandha tassumi aktar responsabbiltà f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-ħarsien tal-fruntieri esterni, ir-responsabbiltà ma għandhiex tkun 
primarjament tal-Istati Membri. L-impjegati tal-Frontex jistgħu jiġu mħarrġa flimkien mal-
gwardjani tal-fruntiera fl-Istati Membri. Il-Frontex tistà wkoll tikkoopera mill-qrib mal-

Europol.  

Orjentazzjoni 1.2.11.1: L-UE għandha tespandi l-leġiżlazzjoni tagħha u tagħti setgħat u 
indipendenza akbar lill-Frontex. Madankollu, l-UE żgur li għandha timponi aktar kontrolli u 

tirrikjedi trasparenza sħiħa fuq il-funzjonament tal-Frontex biex b'hekk tevita l-abbużi. 
 

22. Orjentazzjoni 1.2.7.1: Għandu jkun hemm sistema ta' migrazzjoni tal-ħaddiema, li tkun 
ibbażata fuq il-ħtiġijiet reali fl-Ewropa; is-sistema li hemm fil-Kanada għandha sservi ta' 

mudell. Jeħtieġ ikun hemm ukoll offerti ta' kwalifiki professjonali flimkien ma' offerti għall-
integrazzjoni kulturali u lingwistika għall-migranti ġewwa l-UE.  

 

23. Orjentazzjoni 1.2.7.2: Is-settur privat għandu jingħata aktar inċentivi biex ikun jista' jkompli 

bil-produzzjoni ġewwa l-UE u b'hekk ukoll joffri x-xogħol lill-migranti.  

 

24. Orjentazzjoni 1.2.9.2: Speċifikament għar-refuġjati ekonomiċi, l-UE għandha torganizza, fil-
pajjiż tat-tluq, il-possibbiltà li jiġu skrinjati ċittadini (dwar il-ħiliet, l-isfond, eċċ.) biex 
tiddetermina min huwa eliġibbli biex jiġi fl-UE u jsib xogħol. Dawn il-kriterji għall-iskrinjar 

jridu jkunu pubbliċi u miftuħin għall-konsultazzjoni għal kulħadd. Dan jistà jsir permezz tal-
ħolqien ta' Aġenzija Ewropea għall-Migrazzjoni (online).  

 

25. Orjentazzjoni 1.2.10.1: L-UE trid tiżgura li l-politika f'kull fruntiera tkun l-istess, tirrispetta d-

drittijiet tal-bniedem u tiggarantixxi s-sikurezza u s-saħħa tar-refuġjati kollha (pereżempju, 
in-nisa tqal u t-tfal). Possibbilment f'kooperazzjoni mal-Frontex. Jekk il-pajjiż ma jiggarantix 

dan kollu, l-UE għandha tippenalizza lil dak il-pajjiż jew anki wkoll tieħu f'idejha parti mill-
pajjiż b'mod temporanju, sabiex ir-refuġjati jkunu jistgħu jivvjaġġaw fil-pajjiż kollu b'mod 
sikur (speċi ta' żona ta' tranżitu libera biex wieħed jivvjaġġa ħalli ma jibqax hemm).  
 

26. Orjentazzjoni 1.2.12.1: L-UE għandha tagħmel lill-NGOs superfluwi billi ma tħallihomx 
jaġixxu fuq inizjattiva proprja. L-UE nnifisha għandha d-dmir li ssalva l-ħajjiet u trid taġixxi 
b'mod umanitarju. L-NGOs għandhom jaġixxu jekk ikunu mqabbda mill-UE u mhux fuq 

inizjattiva proprja.  

 

 

Fluss 2: L-UE bħala sieħba internazzjonali  
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2.1 Il-Kummerċ u r-Relazzjonijiet mill-Perspettiva Etika 

  

27. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.1.1.1: Kooperazzjoni mas-settur privat u mal-fornituri fil-pajjiżi kkonċernati, 
sabiex il-problema tissolva minn fejn bdiet.  

Orjentazzjoni 2.1.1.2: Il-garanzija tal-kundizzjonijiet soċjali tat-tfal, inkluż l-edukazzjoni, 

pereżempju permezz ta' edukazzjoni b'xejn f'dawk il-pajjiżi fejn jeżisti t-tħaddim tat-tfal.  

 

28. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.1.2.2: Monitoraġġ tal-iskambji kummerċjali bejn il-pajjiżi u żgurar li l-valuri 

etiċi qed jiġu rispettati.  
Orjentazzjoni 2.2.5.3: Tisħiħ tal-kollaborazzjoni mal-pajjiżi esportaturi biex jiġi żgurat li 
jissodisfaw l-istandards ambjentali u etiċi, u li l-prodotti tagħhom jikkonformaw mal-
istandards tas-sigurtà Ewropej (tikketta CE, ħolqien ta' standard ġdid, aktar flessibbli u li 
jista' jiġi rispettat aħjar).  

 

29. Orjentazzjoni 2.1.3.2: Nibbażaw ftehimiet kummerċjali maċ-Ċina fuq ftehimiet u trattati 
internazzjonali.  

 

30. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.1.4.1: Pereżempju permezz ta' kwota fuq il-prodotti f'perjodi ta' skarsezza.  

Orjentazzjoni 2.1.4.2: Pereżempju niżguraw provvista ta' oġġetti elettroniċi u prodotti tas-

saħħa/vaċċini essenzjali.  
Orjentazzjoni 2.1.4.3: Niżguraw il-produzzjoni ta' prodotti essenzjali fl-UE stess f'perjodi ta' 

skarsezza. 

 

31. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.1.5.1: Nipprovdu kontrolli, tassazzjoni, u penali għall-korruzzjoni.  

Orjentazzjoni 2.1.5.2: Meta nkunu qed nagħmlu kummerċ ma' pajjiżi fejn hemm il-
korruzzjoni, huwa importanti ħafna li l-partijiet kollha jkollhom fehim sħiħ tal-qafas tal-

ftehim.  

Orjentazzjoni 2.1.5.3: It-trattati kummerċjali jridu jiġu rrispettati meta nkunu qed nagħmlu 
kummerċ ma' pajjiżi fejn hemm il-korruzzjoni sabiex il-flus jiġu ddistribwiti skont il-ftehim 

milħuq.  
 

32. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.1.6.2: Niżguraw li l-ftehimiet ambjentali jiġu rrispettati mill-pajjizi li qed 

jiżviluppaw, u li kemm il-ftehimiet kif ukoll il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu appoġġjati mill-
UE.  

Orjentazzjoni 2.2.3.4: Niffaċilitaw it-trasferiment u l-iskambju ta' teknoloġiji ekoloġiċi lill-
pajjiżi li qed jiżviluppaw (fil-qafas ta' ftehimiet kummerċjali u diplomatiċi).  

 

33. Orjentazzjoni 2.1.6.3: Konsumaturi konxji fl-UE.  
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2.2 Azzjoni Klimatika Internazzjonali 

 

34. Orjentazzjoni 2.2.2.1: Miżuri u kontrolli aktar stretti biex nillimitaw esportazzjonijiet bħal 
dawn, aktar kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jiġu miġġielda l-
abbużi ambjentali.  
 

35. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.1.7.3: L-Istati Membri għandhom jirriċiklaw l-iskart tagħhom aħjar u jużaw 
l-iskart għall-produzzjoni tal-enerġija. Dan jista' jiġi inċentivat u appoġġjat mill-UE.  

Orjentazzjoni 2.2.2.2: Ninkoraġġixxu użu mill-ġdid aħjar tal-iskart, inkluż il-ħolqien tal-
enerġija (bijogass).  
Orjentazzjoni 2.2.2.3: Aktar riċiklaġġ.  

 

36. Orjentazzjoni 2.2.2.4: Innaqsu l-imballaġġ u ngħinu lin-negozji ż-żgħar joħolqu imballaġġ 
aktar ekoloġiku (apparati).  
 

37. Orjentazzjoni 2.2.3.1: Noħolqu spazju uniku għall-kumpaniji Ewropej biex nippermettulhom 

jippromwovu prodotti u servizzi ekoresponabbli u jiskambjaw l-għarfien.  
 

38. Orjentazzjoni 2.2.3.2: Noħolqu konsorzju akkademiku Ewropew speċifikament marbut ma' 
innovazzjonijiet ekoloġiċi. 
 

39. Orjentazzjoni 2.2.3.3: Niżviluppaw il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.  

 

40. Ragruppament ta' 4 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.1.6.1: Tassazzjoni ogħla fuq dawk il-pajjiżi li ma jikkonformawx mal-
istandards ambjentali.  

Orjentazzjoni 2.2.4.1: Tassazzjoni proporzjonata mal-kundizzjonijiet (ambjentali u tal-liġi 
tax-xogħol) tal-produzzjoni.  

Orjentazzjoni 2.2.4.2: Noħolqu regoli aktar stretti biex nippenalizzaw kumpaniji li jagħmlu 
użu minn prattiki bħal dawn.  
Orjentazzjoni 2.2.6.2: Insaħħu l-mekkaniżmi ta' tassazzjoni u primjums biex inħeġġu 
konsum li joħloq inqas emissjonijiet.  

 

41. Orjentazzjoni 2.2.5.1: Inżidu s-sehem ta' metalli minerali mhux maħduma u materja prima 
estratti fl-UE.  

 

42. Orjentazzjoni 2.2.5.2: Ninkoraġġixxu l-iżvilupp ta' metodi ta' estrazzjoni li jagħmlu inqas 
ħsara lill-ambjent.  

 

43. Orjentazzjoni 2.2.6.1: Inniedu moratorju fuq il-konsum tal-enerġija tas-servizzi diġitali u r-

regolamentazzjoni ta' użi partikolarment ta' regħba u mhux kritiċi bħall-kriptovaluti u t-

tokens mhux funġibbli (NFT). 
 

44. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 
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Orjentazzjoni 1.1.7.1: Il-produzzjoni tal-enerġija fi ħdan l-Ewropa għandha tiżdied u 
għandna nagħmlu użu aħjar mir-riżorsi interni tagħna.  
Orjentazzjoni 2.2.7.1: Niżviluppaw aktar l-elettriku rinnovabbli (solari, eoliku, idroelettriku, 

bijogass mill-iskart) fl-UE.  

Orjentazzjoni 2.2.7.3: Inkunu fuq quddiem nett fil-qasam tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
ekoloġiku (Airbus li jaħdem b'elettriku ekoloġiku).  

 

45. Orjentazzjoni 2.2.7.2: Inniedu dibattitu Ewropew dwar l-enerġija nukleari.  
 

46. Orjentazzjoni 2.2.7.4: Nippermettu trasferiment aħjar tal-enerġija ġewwa l-Unjoni Ewropea 

(pipeline tal-gass u metodi oħra).  
 

 

2.3. Promozzjoni tal-Valuri Ewropej  

 

47. Orjentazzjoni 2.3.1.1: Nagħmlu reviżjoni tal-valuri u n-normi biex niżguraw is-sjieda 

konġunta tal-idea fl-Istati Membri kollha.  

48. Orjentazzjoni 2.3.2.1: Nimplimentaw proċessi bħal dawn (il-Konferenza dwar il-Futur tal-

Ewropa, li qed nipparteċipaw fiha) aktar ta' spiss fil-livell tal-UE.  

 

49. Ragruppament ta' 4 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.2.1.1: Noħolqu u nsaħħu r-rabtiet bejn l-UE u l-istituzzjonijiet lokali.  

Orjentazzjoni 2.2.1.2: Nikkomunikaw b'mod aktar dirett maċ-ċittadini Ewropej permezz ta' 
strument ta' komunikazzjoni speċifiku (pereżempju permezz ta' rapporti u midja diversi) 
biex ninfurmaw dwar il-politika tal-UE dwar il-klima u dwar proġetti konkreti u inizjattivi 
mwettqa.  

Orjentazzjoni 2.2.1.3: Nippubblikaw aktar statistiċi dwar l-emissjonijiet minn setturi 

differenti tal-UE u nagħmluhom aktar viżibbli (pereżempju permezz tal-mezz imsemmi 

hawn fuq).  

Orjentazzjoni 2.3.2.2: Nirrakkomandaw li l-UE tikkomunika direttament maċ-ċittadini 
Ewropej permezz ta' mezz iddedikat jew dipartiment ta' komunikazzjoni. Informazzjoni 

dwar proġetti u inizjattivi konkreti tmwettqa.  
 

50. Orjentazzjoni 2.3.4.1: L-UE għandha toffri sigurtà konġunta fil-fruntieri tagħha f'konformità 
mal-prinċipji u l-valuri tal-UE. Jiġifieri, għandha tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem, 

irrispettivament minn x'jiġri tul il-fruntieri esterni.  

 

51. Orjentazzjoni 2.3.4.2: L-UE għandha tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-armati nazzjonali 

tal-pajjiżi differenti tal-UE u bejn il-persunal tal-Unjoni Ewropea.  

 

52. Orjentazzjoni 2.3.4.3: Nirrakkomondaw li l-UE għndha tara li l-fruntieri tagħha huma siguri 
filwaqt li tissalvagwardja l-migrazzjoni regolata.  

 

 

Fluss 3: Ewropa b'Saħħitha f'Dinja ta' Paċi  
 

3.1. Sigurtà u Difiża  

 

53. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 
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Orjentazzjoni 3.1.1.1: Nirrakkomondaw li tiġi ffurmata Armata Ewropea bħala suppliment 
għall-istrateġiji u l-istrutturi eżistenti tan-NATO.  

Orjentazzjoni 3.1.2.1: Nirrakkkomandaw li jkun hemm ristrutturar tal-arkitettura tas-sigurtà 

(Ewropea) attwali u li r-riżorsi finanzjarji eżistenti jiġu ttrasferiti biex jitwaqqfu 
formazzjonijiet militari aktar effiċjenti.  
Orjentazzjoni 3.1.3.1: Nirrakkomdandaw li l-iżvilupp u t-twaqqif tal-forzi armati Ewropej tal-

ġejjieni jsiru f'kooordinazzjoni man-NATO.  

 

54. Orjentazzjoni 3.1.4.1: Nirrakkomondaw li l-forzi armati Ewropej ikunu jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' difiża biss u nipprekludu l-aġir militari aggressiv.  
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3.2. It-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Politika Estera tal-UE  

 

55. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 3.2.1.1: Nirrakkomandaw li l-UE ma tibqax tuża s-sistema tal-unanimità għal daqstant 
deċiżjonijiet u tużaha biss għal ammont żgħir ta' kwistjonijiet essenzjali u mhux urġenti.  
Orjentazzjoni 3.3.1.1: Nipproponu li l-mod ta' teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan l-UE jiġi emendat biex id-

deċiżjonijiet kollha jittieħdu b'vot ta' maġġoranza kwalifikata. Ladarba ssir din il-bidla, l-UE tkun tista' 

teżamina l-applikazzjonijiet ta' pajjiżi ġodda għall-integrazzjoni tagħhom u tissottomettihom għal vot 
ta' maġġoranza kwalifikata.  

 

56. Orjentazzjoni 3.2.1.2: Nirrakkkomandaw barra minn hekk l-implimentazzjoni tal-

Orjentazzjoni 1, li l-UE ssaħħaħ l-istrutturi demokratiċi tagħha, bħal pereżempju r-rwol tal-

Parlament Ewropew f'dawn il-proċessi.  
 

57. Ragruppament ta' 5 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 2.3.3.1: Aħna bħala ċittadini nirrakkomondaw li l-UE toħloq "katalgu ta' multi u 
restrizzjonijiet fuq il-privileġġi tas-sħubija" biex tiġġieled il-ksur tal-valuri jew ftehimiet komuni oħra.  
Orjentazzjoni 2.3.3.2: Aħna bħala ċittadini nirrakkomandaw li l-UE timplimenta sanzjonijiet kontra l-

Istati Membri li jiksru d-drittijiet tal-bniedem. L-Istati Membri għandhom ikunu tal-istess fehma dwar 

is-sanzjoni.  

Orjentazzjoni 3.2.2.1: Nirrakkomandaw li l-UE ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li tissanzjona Stati Membri 
jew pajjiżi terzi, kif ukoll li tiżgura li dawn is-sanzjonijiet jiġu infurzati.  
Orjentazzjoni 5.1.3.2: Sanzjonijiet (finazjarji) għandhom jiġu imposti fuq dawk l-Istati Membri tal-UE 

li ma jikkonformawx mar-regoli eżistenti u mal-mekkaniżmi ta' solidarjetà dwar il-politika tal-

migrazzjoni.  

Orjentazzjoni 5.2.1.1: Nirrakkomandaw li jiġu imposti pieni/sanzjonijiet konkreti u ħorox fuq Stati 
Membri tal-UE, meta l-Istati Membri jiksru d-drittijiet tal-bniedem jew l-istat tad-dritt waqt il-

proċeduri tal-ażil. Pereżempju, ma jistgħux jingħataw fondi Ewropej lil dawn l-Istati Membri.  

 

3.3. Pajjiżi Ġirien u Tkabbir  

 

58. Orjentazzjoni 3.3.1.2: Nipproponu li l-Istati Membri jiddefinixxu b'mod ċar flimkien viżjoni 
komuni tal-futur tal-Ewropa fir-rigward tal-espansjoni tal-UE għal pajjiżi ġirien oħra.  
 

59. Orjentazzjoni 3.3.2.1: Nipproponu li tiġi stabbilita edukazzjoni ċivika Ewropea fl-Istati 

Membri sabiex iċ-ċittadini jkollhom aktar għarfien dwar l-UE u kif taħdem, u biex huma 
jaddottaw valuri Ewropej. Din l-edukazzjoni ċivika Ewropea għandha tkun proposta mill-
istituzzjonijiet Ewropej u mbagħad tiġi aċċettata fl-Istati Membri differenti. 

 

60. Orjentazzjoni 3.3.2.2: Nipproponu li niżviluppaw il-preżenza tal-UE fuq in-networks soċjali, 
b'mod partikolari biex tintlaħaq udjenza aktar żagħżugħa u biex tiġi evitata l-
miżinformazzjoni fil-midja.  

 

61. Orjentazzjoni 3.3.3.1: Nipproponu li l-UE tagħmel aktar użu mill-influwenza kummerċjali 
tagħha fir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-pajjiżi ġirien biex tipprevjeni li ċerti Stati Membri 
ssirilhom pressjoni bilaterali minn tali relazzjonijiet. 
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Fluss 4: Il-Migrazzjoni mill-Aspett Uman  

 

4.1. L-Integrazzjoni  

 

62. Orjentazzjoni 4.1.1.1: Nirrakkomdandaw li l-UE tappoġġja finanzjarjament lill-pajjiżi ta' 
oriġini biex jissaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku u politiku tagħhom, imma kull każ għandu jiġi 
analizzat individwalment u billi wieħed jieħu inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi speċifiċi ta' kull 
pajjiż. L-esperti għandhom jidentifikaw il-pajjiżi fejn azzjonijiet bħal dawn jistgħu jitwettqu u 
jiggwidaw l-azzjonijiet li se jkunu qed jiżviluppaw fil-post. Jeħtieġ ukoll li jkun hemm 
kooperazzjoni mal-NGOs li jkunu qed jaħdmu fuq il-post biex l-għajnuna tiġi mmirata fejn hi 
l-aktar meħtieġa, billi huma jkunu jafu sew is-sitwazzjoni u ċ-ċittadini. 
 

63. Orjentazzjoni 4.1.1.2: Nirrakkomandaw li nistabbilixxu rabta bejn l-appoġġ għall-migrazzjoni 

fil-pajjiżi ta' oriġini u l-politiki tat-tkabbir tal-UE mal-pajjiżi li jmissu mal-fruntieri tal-UE.  

 

64. Orjentazzjoni 4.1.1.3: Nirrakkomandaw ukoll li tiġi indirizzata l-migrazzjoni bejn il-pajjiżi tal-
UE nnifisiom bħala kwistjoni kritika.  
 

65. Orjentazzjoni 4.1.2.1: Nirrakkkomandaw li l-UE jkollha mudell li jiffaċilita l-edukazzjoni u t-

taħriġ tal-migranti biex tiffavorixxi r-ritorn tagħhom lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom, filwaqt 
li dejjem tiggarantixxi li ħajjithom f'dawn il-pajjiżi ma tkunx f'periklu. Huwa importanti li 

nedukawhom biex inżidu r-riżorsi ta' dawn il-pajjiżi u biex nipproteġu lir-refuġjati billi 
nappoġġjawhom fil-proċess tat-tagħlim ta' ħiliet ġodda.  
 

66. Orjentazzjoni 4.1.2.2: Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea taħdem biex ikun hemm 
eżamijiet ta' livell komuni għall-pajjiżi kollha ġewwa u barra mill-UE, u b'hekk tkun qed 

tiffavorixxi kemm lill-migranti kif ukoll lill-Istati nnifishom.  

 

67. Orjentazzjoni 4.1.2.3: Nirrakkomandaw li naħdmu fuq qafas tax-xogħol komuni biex 
niżguraw l-istabbiltà ġewwa l-Unjoni Ewropea.  

 

68. Orjentazzjoni 4.1.2.4: Nirrakkomandaw li l-Unjoni Eropea tinvesti f'mudell simili għall-
"EURES" imma ffukat fuq pajjiżi terzi.  
 

69. Orjentazzjoni 4.1.3.1: Nirrakkomandaw li naħdmu fuq protokoll ta' azzjoni speċifiku biex 
niġġieldu t-tibdil fil-klima li jindirizza l-kwistjoni mill-perspettiva tal-migrazzjoni minħabba l-
klima. 

 

70. Orjentazzjoni 4.1.3.2: Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tirrifletti dwar x'inhi jew 

x'mhijiex sewwasew kriżi tal-migrazzjoni u tiddefinixxi, minn qabel, kriterji li jippermettu d-

distinzjoni bejn waħda u oħra u b'hekk tittieħed azzjoni xierqa.  
 

4.2. Kunsiderazzjonijiet Umani  

 

71. Orjentazzjoni 4.2.1.1: Nirrakkkomandaw l-implimentazzjoni ta' politika komuni dwar il-

migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea.  

 

72. Ragruppament ta' 6 orjentazzjonijiet 
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Orjentazzjoni 4.1.4.1: Nirrakkkomandaw li naħdmu biex nippromwovu it-tneħħija ta' din l-
istigmatizzazzjoni.  

Orjentazzjoni 4.2.1.2: Nirrakkkomandaw l-implimentazzjoni ta' attivitajiet fl-Istati Membri 

ffukati fuq l-edukazzjoni u ż-żieda fl-għarfien soċjali fil-qasam tal-migrazzjoni.  

Orjentazzjoni 4.3.3.2: Jeħtieġ li jinxterdu stejjer ta' suċċess ta' migranti li rnexxielhom 
jintegraw sew, idealment mhux permezz ta' kampanji, imma permezz ta' avvenimenti li 

fihom il-migranti jirrakkontaw l-istejjer tagħhom.  
Orjentazzjoni 4.3.3.3: Hemm bżonn li naħsbu sew fuq kif wieħed jista' jilħaq b'mod 
espliċitu lil dawk in-nies li għandhom attitudinajiet negattivi fil-konfront tal-migranti.  

Orjentazzjoni 5.1.6.3: Nirrakkomandaw li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex tinforma u teduka 
liċ-ċittadini Ewropej dwar il-migrazzjoni, u fil-kampanji edukattivi tagħha tagħmel 
distinzjoni bejn il-kategoriji differenti tal-migrazzjoni (regolari u irregolari, legali u illegali, 

refuġjati, applikanti għall-ażil, migranti).  
Orjentazzjoni 5.2.7.2: L-awtorità tal-UE maħtura għandha tipprovdi informazzjoni preċiża 
lill-Istati Membri biex teduka liċ-ċittadini dwar il-kultura u l-prinċipji tal-pajjiż ta' oriġini ta' 
dawk il-migranti li qed ifittxu ażil. Biex isir dan għandha tintuża l-midja.  

 

73. Ragruppament ta' 5 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.2.5.1: Jeħtieġ li jkun hemm komunikazzjoni aħjar u aktar intensiva mal-
migranti fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom u fil-pajjiżi ta' tranżizzjoni fejn hemm attivi t-
traffikanti tal-bnedmin.  

Orjentazzjoni 1.2.8.1: Jeħtieġ li jkun hemm edukazzjoni u komunikazzjoni aħjar ma' 
migranti potenzjali fil-pajjiżi ta' oriġini. Għandha tintuża firxa wiesgħa ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni , minn fuljetti sat-televiżjoni u l-midja soċjali.  
Orjentazzjoni 1.2.9.1: Nirrakkomandaw li l-UE għandha tinforma liċ-ċittadini li qed ifittxu 
ħajja aħjar (jiġifieri, dawk li mhumiex refuġjati minħabba gwerra) fil-pajjiż ta' oriġini dwar 
ir-realtà tal-pajjiż il-ġdid (ġestjoni tal-aspettattivi). L-UE għandha tinvesti wkoll fl-
infrastruttura fil-pajjiż tat-tluq u fil-kwalità tal-ħajja tan-nies li jridu jaħarbu.  
Orjentazzjoni 4.2.2.1: Nirrakkkomandaw il-ħolqien ta' politika ta' informazzjoni komuni u 
kkoordinata fl-UE, indirizzata lejn il-pajjiżi ta' oriġini ta' nies li jistgħu jisfaw vittmi ta' 
kriminali li jiffaċilitaw id-dħul klandestin tal-bnedmin.  

Orjentazzjoni 5.1.6.4: Nirrakkomandaw li l-UE ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tmexxi u 
tikkontrolla l-flussi tar-refuġjati. Pereżempju, l-UE għandha tipprova tagħti parir lir-refuġjati 
huma u jaħarbu dwar kemm huma realistiċi ċ-ċansijiet li jiġu aċċettati, dwar liġijiet, regoli u 
proċeduri rilevanti biex jidħlu fl-UE u għażliet alternattivi.  

 

74. Orjentazzjoni 4.2.2.3: Nirrakkkomandaw il-ħolqien ta' rotot legali u umanitarji u mezzi tat-

trasport għar-refuġjati li jiġu minn terrritorji fi kriżi b'mod organizzat. Fl-istess ħin, jeħtieg li 
jinħolqu kriterji li jippermettu l-verifika li l-wasla tagħhom fl-Unjoni Ewropea hija ġustifikata. 
Lista ta' azzjonijiet prijoritarji. 

 

75. Orjentazzjoni 4.2.2.5: Nirrakkomandaw li ssir aktar enfasi fuq il-ġlieda effettiva kontra l-
kriminali li jiffaċilitaw id-dħul klandestin tal-bnedmin. Jissaħħu s-sigurtà internazzjonali u l-

intelligence f'dan il-qasam ta' attivitajiet. Aktar fondi għal istituzzjonijiet bħall-Europol u 

aġenziji oħra. Bżonn ta' istituzzjonijiet iddedikati li jittrattaw  il-faċilitazzjoni ta' dħul 
klandestin tal-bnedmin min-naħa għall-oħra tal-fruntieri.  

 

76. Orjentazzjoni 4.2.3.1: Nirrakkomandaw li tittieħed azzjoni fuq livell globali u mhux biss fil-
livell tal-UE. Kooperazzjoni mal-pajjiżi fid-dinja kollha. Network ta' ċentri li jiffunzjonaw tajjeb 
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fejn il-persuni jkollhom kundizzjonijiet tajbin, li fihom jistgħu jgħixu għal żmien qasir u li 

fihom jingħataw għajnuna konkreta biex ikunu jistgħu jintegraw malajr u jibdew ħajja ġdida.  
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4.3. Ir-Rimedju tal-Kawżi tal-Migrazzjoni  

 

77. Ragruppament ta' 2 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 4.3.1.1: Jeħtieġ li jiġi żgurat l-appoġġ individwali mill-qrib għall-migranti waqt 

l-integrazzjoni fil-pajjiżi kollha.  
Orjentazzjoni 4.3.1.2: Il-migranti għandhom jiġu offruti korsijiet tal-lingwa malajr.  

 

78. Orjentazzjoni 4.3.1.3: Ma għandux ikun hemm iżjed "gettos"; il-migranti għandhom jgħixu 
b'mod mifrux. B'mod partikolari l-iskejjel għandhom ikunu mħalltin aħjar. L-esperjenza tan-

nuqqas ta' integrazzjoni tar-Roma għandha tiġi evalwata; għandna nieħdu t-tagħlimiet.  
 

79. Orjentazzjoni 4.3.1.4: Ir-refuġjati għandhom jiġu appoġġjati biex jistabbilixxu ruħhom fejn 
ikollhom opportunità ta' xogħol tajba. Għal dan il-għan, għandha tinħoloq pjattaforma li bil-
għajnuna tagħha il-profili tar-refuġjati li huma ħaddiema tas-sengħa u d-domanda reġjonali 
għal ħaddiema tas-sengħa jkunu jistgħu jiġu rreġistrati u mqabbla.  
 

80. Orjentazzjoni 4.3.2.2: Ir-rekwiżiti uniformi li ġejjin għall-migrazzjoni legali għandhom 
japplikaw fl-UE: Il-ħiliet lingwistiċi fil-lingwa fil-mira jew fl-Ingliż fil-livell B 1 jew B 2 kif jidħlu 
fil-pajjiż jew korsijiet obbligatorji fil-lingwa wara d-dħul + kwalifiki professjonali li huma 
b'mod dimonstrabbli bżonnjużi fl-UE (il-kwalifiki għandhom jiġu vverifikati) + dikjarazzjoni 
personali dwar it-tul ta' żmien oġġettiv u intenzjonat tal-migrazzjoni. 

 

81. Orjentazzjoni 4.3.3.1: Għandhom jinħolqu opportunitajiet għal laqgħat fuq livell personali.  
 

82. Ragruppament ta' 4 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 4.3.4.1: Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tal-akkomodazzjoni tal-migranti 

jeħtieġ li jittejbu drastikament.  

Orjentazzjoni 4.3.4.2: Il-migranti għandu jkollhom l-opportunità li jilmentaw dwar 

kundizzjonijiet ta' għajxien u akkomodazzjoni miżeri.  
Orjentazzjoni 5.2.7.1: Nirrakkomandaw li għandu jkun hemm programm madwar l-UE 

kollha malli jaslu l-applikanti għall-ażil li jinforma lill-istess applikanti għall-ażil dwar fejn fil-
fatt jeżistu opportunitajiet ta' xogħol u akkomodazzjoni.  
Orjentazzjoni 5.2.9.1: Nemmnu li għandhom jiġu implimentati programmi biex jgħinu lill-
applikanti għall-ażil, li jinkludu li jkunu ssussidjati biex ngħinuhom jassimilaw u jintegraw. 
B'enfasi fuq l-akkomodazzjoni u l-edukazzjoni bażiċi.  

 

 

Fluss 5: Responsabbiltà u Solidarjetà madwar l-UE  

 

5.1. Id-Distribuzzjoni tal-Migrazzjoni  

 

83. Ragruppament ta' 4 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.2.4.1: Il-proċeduri biex jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet tal-migrazzjoni 

għandhom jitħaffu.  
Orjentazzjoni 4.2.2.4: Nirrakkomandaw li l-l-proċeduri tal-ażil jitħaffu. Niżguraw ir-ritorn 

sikur lejn il-pajjiż ta' oriġini jekk tassew ikun hemm il-bżonn li l-persuna tintbagħat lura. 
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Nipprovdu sigurtà fil-post li l-persuna se tintbagħat lura fih. Niżguraw jekk il-persuna tridx 

tintbagħat lura, jekk ir-ritorn huwiex sikur għaliha u f'liema kundizzjonijet se ssib ruħha 
mar-ritorn? Bżonn li niżguraw li hemm ċans ta' integrazzjoni, sabiex ma nibagħtux lura 
persuni li ma jixtiqux jirritornaw lejn il-pajjiż ta' origini tagħhom.  
Orjentazzjoni 4.3.2.1: Il-proċeduri għall-applikazzjonijiet għall-ażil għandhom jitħaffu. 
Madankollu, il-kwalità tal-proċeduri ta' eżami trid tibqa' garantita. Għalhekk għandu jkun 
hemm aktar persunal għad-diżpożizzjoni tal-awtoritajiet. L-UE għandha titgħallem mill-

proċeduri effiċjenti tal-iskrinjar li hemm fl-Istati Uniti.  

Orjentazzjoni 5.1.1.1: Il-pajjiżi fejn jaslu r-refuġjati (il-pajjiżi tal-wasla) għandhom jirċievu 
aktar appoġġ biex ikunu jistgħu jipproċessaw l-applikazzjonijiet għall-ażil aktar malajr u 

b'mod aktar effiċjenti. Il-pajjiżi tal-wasla għandhom jiġu appoġġjati wkoll sabiex ikunu 
jistgħu jipprovdu l-infrastruttura xierqa biex jakkomodaw lill-applikanti għall-ażil. 
Istituzzjoni tal-UE għandha tieħu f'idejha dan il-kompitu u l-koordinazzjoni tiegħu, 
pereżempju Ministeru tal-Migrazzjoni tal-UE (li għadu jrid jitwaqqaf).  

 

84. Ragruppament ta' 8 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 1.2.6.1: Is-Sistema ta' Dublin għandha bżonn riforma u l-migranti għandhom 
jiġu ddistribwiti b'mod aktar ugwali fost l-Istati Membri, skont il-kapaċità u l-prestazzjoni 

ekonomika tal-pajjiżi li jkunu ser jilqgħuhom.  
Orjentazzjoni 4.2.2.2: Nirrakkomandaw reviżjoni tal-Konvenzjoni ta' Dublin. L-azzjoni 

għandha tittieħed aktar fuq livell Ewropew milli fil-livell tal-Istati Membri.  

Orjentazzjoni 5.1.1.2: L-applikazzjonijiet għall-ażil għandhom jitqiegħdu direttament fil-
livell tal-UE, u mhux fil-livell tal-Istati Membri. 

Orjentazzjoni 5.1.2.1: Għandha tinstab formula ta' allokazzjoni għad-distribuzzjoni tar-

refuġjati (kemm dawk li ngħatalhom l-ażil kif ukoll dawk li ma ngħatalhomx) fost l-Istati 

Memebri tal-UE – filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u l-kapaċitajiet 
(finanzjarji) individwali tal-Istati Membri tal-UE.  

Orjentazzjoni 5.1.3.1: Għandhom jiġu introdotti u implimentati kwoti, li jiddefinixxu n-

numru ta' refuġjati għal kull Stat Membru tal-UE – abbażi tal-kapaċitajiet (finanzjarj) tal-
Istati Membri.  

Orjentazzjoni 5.2.2.1: Nirrakkomandaw li jinħolqu regoli u kriterji uniformi għall-proċeduri 
tal-ażil fl-UE.  

Orjentazzjoni 5.2.5.2: Nemmnu li l-ftehim ta' Dublin ma għadux aktar prattiku jew utli fir-

rigward tal-integrazzjoni. L-integrazzjoni ppjanata u tal-ammissjoni jridu jkunu parti minn 

kwalunkwe patt jew ftehim ġdid. Ma għadux adegwat għall-iskop u sar antikwat, u huwa 

bbażat fuq li l-applikanti għall-ażil jitħallew jamministraw l-affarijiet tagħhom stess. Il-
ftehim ta' Dublin ma għandux jiġi emendat imma sostitwit kompletament.  

Orjentazzjoni 5.2.8.1: Nirrakkomandaw li għandu jkun hemm qafas legali sod li jippermetti 
d-distribuzzjoni ġusta u ekwa tal-applikanti għall-ażil u l-applikazzjonijiet. Għandu jkun 
hemm sistema aktar robusta fejn l-UE tagħti l-istruzzjonijiet lill-Istati Membri.  

 

85. Orjentazzjoni 5.1.6.1: Nirrakkomandaw li l-aġenziji Ewropej jikkoordinaw aħjar bejniethom 
biex jiksbu distribuzzjoni ġusta tal-applikanti għall-ażil u tar-refuġjati (= migrazzjoni irregolari) 
fl-Istati Membri tal-UE.  

 

86. Orjentazzjoni 5.1.6.2: Nirrakkomandaw li l-UE taħdem fuq proċeduri ta' kriżi b'mod proattiv 
u prospettiv u ma tirreaġixxix biss għal flussi ta' refuġjati li jaslu fil-fruntieri tal-Istati Membri 

tal-UE.  
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87. Orjentazzjoni 5.1.7.1: Nirrakkomandaw li aktar flus u sostenn operazzjonali jkunu 

disponibbli għall-pajjiżi partikolarment milquta mill-migrazzjoni irregolari. L-ammont tal-

kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri individwali għandu jitkejjel skont kriterji 
oġġettivi (pereżempju l-PDG, in-numru ta' abitanti eċċ.) u l-UE għandha tevalwa l-
possibbiltajiet li tiġbor il-fondi mis-swieq finanzjarji (is-swieq kapitali) biex tkun tista' 

tiffinanzja l-kondiviżjoni tal-piżijiet (u b'hekk tippromwovi wkoll, pereżempju, proġetti ta' 

integrazzjoni, kura għar-refuġjati, eċċ.).  
 

88. Orjentazzjoni 5.1.7.2: L-opinjoni taċ-ċittadini Ewropej għandha tingħata aktar importanza u 
jeħtieġ li jsiru aktar sforzi biex jinħolqu qbil u aċċettazzjoni fost iċ-ċittadini Ewropej fuq 
suġġett hekk importanti bħalma hi l-migrazzjoni. 

 

89. Orjentazzjoni 5.1.8.1: Nirrakkomandaw li l-politika tal-migrazzjoni tal-Istati Membri għall-
immigrazzjoni regolari ssir aktar liberali u permeabbli.  

 

5.2. Approċċ Komuni għall-Ażil  
 

90. Orjentazzjoni 5.2.3.1: Dawk ir-refuġjati li wisq probabbli se jkollhom id-dritt għall-ażil fl-UE 

għandu jingħatalhom aċċess issimplifikat għall-proċeduri tal-ażil, pereżempju direttament 
f'pajjiżhom.  
 

91. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 5.2.2.2: Nirrakkomondaw it-twaqqif ta' istituzzjoni tal-UE ta' livell għoli biex 
tieħu ħsieb il-kwistjonijiet tal-ażil u biex tiżgura li dawn jitwettqu b'mod konsistenti u 
legalment affidabbli. Din l-istituzzjoni għandha tiddefinixxi liema pajjiżi ta' oriġini jistgħu 
jitqiesu "sikuri" u liema "mhux sikuri".  

Orjentazzjoni 5.2.3.2: Nirrakkomandaw li titwaqqaf ta' istituzzjoni ta' livell għoli fil-livell tal-

UE jew inkella li jissaħħaħ l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil. Istituzzjoni ta' 
livell għoli bħal din għandha tkun tista' tirrevedi l-applikazzjonijiet għall-ażil b'mod uniformi 
madwar l-UE kollha.  

Orjentazzjoni 5.2.11.1: Nirrakkomandaw il-ħolqien ta' organizzazzjoni ċentralizzata biex 
tiġġestixxi l-kwistjonijiet kollha dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. Għandha titwaqqaf 

organizzazzjoni umbrella li jkollha biżżejjed riżorsi. Għandu jkun hemm organizzazzjoni 
ċentrali li timmonitorja, tikkoordina u tirregola kollha kemm huma.  

 

92. Orjentazzjoni 5.2.5.1: Nemmnu li l-applikanti għall-ażil għandhom jiġu integrati b'mod 
komprensiv b'mod aktar uniformi u organizzat.  

 

93. Orjentazzjoni 5.2.6.1: Nirrakkomandaw li jiġi stabbilit patt/qafas legali ġdid li jirrifletti ż-

żminijiet li ngħixu fihom. Il-kwistjonijiet dwar l-integrazzjoni għandhom jiġu indirizzati b'mod 
upstream għax għandhom jiġu indirizzati fi stadju bikri.  
 

94. Orjentazzjoni 5.2.10.1: Nirrakkomandaw li kull Stat Membru tal-UE japplika l-proċess ta' 
valutazzjoni/kwalifika bl-istess mod u jintużaw ir-riżorsi komuni kollha.  
 

95. Ragruppament ta' 3 orjentazzjonijiet 

 

Orjentazzjoni 5.2.12.1: Għandhom jiġu stabbiliti ċentru jew ċentri ddedikati li jakkomodaw 

il-ħtiġijiet tal-minorenni mhux akkumpanjati u/jew orfni vulnerabbli immedjatament malli 
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jaslu fl-UE.  

Orjentazzjoni 5.2.12.2: Nirrakkomandaw li jiġu pprovduti programmi edukattivi u tas-saħħa 
speċifiċi lill-minorenni malli jkun prattikabbli.  

Orjentazzjoni 5.2.12.3: Nirrakkomandaw li jitwaqqfu servizzi ta' fostering biex jgħinu fil-
kura ta' minorenni mhux akkumpanjati. Dawn għandhom jinħolqu malajr kemm jista' jkun. 
Għandu jkun disponibbli appoġġ għall-familji li huma lesti jiffosterjaw. 
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