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Sommarju Eżekuttiv 

Fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (CoFE), f’Jannar 2022 
sar Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali fil-Ġermanja. Dan ġie organizzat mill-
Uffiċċju Federali għall-Affarijiet Barranin f’kollaborazzjoni mill-qrib ma' ifok. 
F'diskussjonijiet diġitali li saru fil-5 u t-8 ta’ Jannar, madwar 100 ċittadin 
magħżula b’mod aleatorju ddeskrivew il-viżjoni tagħhom għall-futur tal-
Ewropa u l-kwistjonijiet li huma qiesu bħala l-aktar importanti, f’ħames 
panels differenti abbażi ta' suġġett. Il-konferenza tal-għeluq tal-Panel taċ-
Ċittadini Nazzjonali Ġermaniż dwar il-Futur tal-Ewropa saret fil-15 u s-16 
ta’ Jannar 2022. Matul din il-konferenza, il-parteċipanti b'mod kollettiv 
ħarġu b’żewġ proposti konkreti għal azzjoni f’kull wieħed mill-oqsma 
tematiċi li ġejjin: “Ir-rwol tal-UE fid-dinja”, “Ekonomija aktar b’saħħitha”, “Il-
klima u l-ambjent”, “Il-ġustizzja soċjali” u “L-istat tad-dritt u l-valuri”. Il-
proposti għal azzjoni ġew ippreżentati fil-plenarja finali u saret votazzjoni 
dwarhom mill-parteċipanti. L-10 proposti kollha laħqu l-kworum ta’ 70 % 
meħtieġ għall-adozzjoni. Il-proposti mbagħad ġew "trasferiti" virtwalment 
lill-Ministru Federali, Annalena Baerbock. Hija ppreżentat kummenti 
dwarhom, kif għamlu r-rappreżentanti tal-Gvern Federali, tal-Bundestag u 
tal-Länder preżenti fis-sessjoni plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-
Ewropa, ir-rappreżentant tad-Djalogi taċ-Ċittadini Ġermaniżi u 
rappreżentanti oħra ta’ livell għoli tal-Gvern Federali. 
 
Dawn il-proposti għal azzjoni ser jiġu ppreżentati mir-rappreżentant tad-
Djalogi taċ-Ċittadini Ġermaniżi, is-Sa Stephanie Hartung, fis-sessjoni 
plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fi Strasburgu f’Jannar u 
Marzu 2022. Ser ikunu aċċessibbli wkoll fuq il-pjattaforma diġitali tal-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. B'hekk ser jikkontribwixxu għall-
proċess madwar l-Ewropa kollha, li r-riżultati tiegħu ser jiġu ppreżentati fid-
9 ta’ Mejju 2022. L-istituzzjonijiet tal-UE mbagħad jivvalutaw liema mir-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini jistgħu jiġu implimentati, u kif jistgħu jiġu 
implimentati. 
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Introduzzjoni 

Fil-kuntest ta’ proċess wiesa’ ta’ djalogu pubbliku, iċ-ċittadini mill-Istati 
Membri kollha tal-Unjoni Ewropea qed jiddiskutu l-iżvilupp tal-Unjoni 
Ewropea mar-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u s-
soċjetà ċivili, fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (CoFE). 
Minn Mejju 2021, dawk li pparteċipaw fil-Konferenza kienu qed jiddiskutu l-
isfidi, il-prijoritajiet u l-ideat għall-futur tal-UE permezz ta’ pjattaforma 
diġitali, f’avvenimenti deċentralizzati, f’panels taċ-ċittadini nazzjonali u 
tranżnazzjonali u f’sessjonijiet plenarji. L-għan tal-Konferenza huwa li 
joħorġu konklużjonijiet b’rakkomandazzjonijiet konkreti għat-tiswir tal-futur 
tal-Unjoni Ewropea, li ser jiġu ppreżentati lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
tal-istituzzjonijiet tal-UE u diskussi bil-ħsieb tal-implimentazzjoni possibbli 
tagħhom. 
 
Id-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 
tipprevedi li kull Stat Membru jista’ jagħmel aktar kontributi għall-
Konferenza, "bħal panels nazzjonali taċ-ċittadini jew avvenimenti tematiċi". 
Fuq talba tal-Uffiċċju Federali għall-Affarijiet Barranin u f’kollaborazzjoni 
mill-qrib miegħu, ifok organizzat il-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali dwar il-
Futur tal-Ewropa f’isem il-Gvern Federali. F’Jannar 2022, madwar 100 
ċittadin magħżula b’mod aleatorju skambjaw fehmiet dwar il-viżjoni 
tagħhom għall-iżvilupp futur tal-UE, iddiskutew u pprijoritizzaw 
suġġerimenti għal suġġetti speċifiċi, identifikaw l-isfidi assoċjati, żviluppaw 
soluzzjonijiet xierqa u fl-aħħar nett ifformulaw proposti konkreti għal 
azzjoni, flimkien mal-ġustifikazzjoni korrispondenti. Dawn ġew ippreżentati 
lill-Ministru Federali għall-Affarijiet Barranin, Annalena Baerbock, fil-
konferenza tal-għeluq1 fis-16 ta’ Jannar. Hija ppreżentat kummenti dwar il-
proposti għal azzjoni, kif għamlu r-rappreżentanti tal-Gvern Federali, tal-
Bundestag u tal-Länder preżenti fis-sessjoni plenarja tal-Konferenza dwar 
il-Futur tal-Ewropa, ir-rappreżentant tad-Djalogi taċ-Ċittadini Ġermaniżi u 
rappreżentanti oħra ta’ livell għoli tal-Gvern Federali. 

  

 
1 Ir-reġistrazzjoni tax-xandira diretta tal-konferenza tal-għeluq tas-16 ta' Jannar 2022 tinsab hawn: 
https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/17/MT_-_DIKJARAZZJONI_KONG%CC%87UNTA_DWAR_IL.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Fil-livell Ewropew, il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tkopri firxa 
wiesgħa ta’ suġġetti. Id-disa’ suġġetti tal-Konferenza dwar il-Futur tal-
Ewropa l-ewwel ġew raggruppati u mbagħad maqsuma fl-erba’ panels li 
ġejjin għall-Panels taċ-Ċittadini Ewropej: 

• Panel 1 – Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali, impjiegi / 
Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali 

• Panel 2 – Demokrazija Ewropea / Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, 
sigurtà 

• Panel 3 – Tibdil fil-klima, ambjent / Saħħa 

• Panel 4 – L-UE fid-dinja / Migrazzjoni 
 
Il-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali rrifletta din l-istruttura, iżda b’enfasi 
partikolari fuq is-suġġetti li ġejjin: 

• "Ir-rwol tal-UE fid-dinja" 

• "Ekonomija aktar b’saħħitha" 

• "Il-klima u l-ambjent" 

• "L-Istat tad-dritt u l-valuri" 

• Il-"ġustizzja soċjali" ntgħażlet liberament minn qabel miċ-ċittadini 
bħala l-ħames suġġett minn fost is-suġġetti l-oħra tal-Panels taċ-
Ċittadini Ewropej f’votazzjoni online. 

 
Meta ntgħażlu s-suġġetti predeterminati, ittieħed kont ukoll ta’ liema 
suġġetti kienu rċevew l-aktar attenzjoni fuq il-pjattaforma diġitali tal-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fil-Ġermanja, u dwar liema suġġetti 
kienu saru l-aktar proposti u kummenti mill-Ġermanja. Fid-dawl tal-firxa 
tas-suġġetti, l-għan kien li jkunu jistgħu jsiru diskussjonijiet aktar iffukati. 
Fl-istess ħin, kien maħsub li l-parteċipanti jkunu jistgħu jesprimu l-
preferenzi u l-interessi tagħhom fl-għażla tal-ħames suġġett. L-għan ta’ 
dan l-approċċ huwa li jiżgura li l-proposti għal azzjoni tal-Panel taċ-
Ċittadini Nazzjonali jiġu aċċettati fil-kuntest tal-proċess usa’. 
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Il-proċess ta’ deliberazzjoni tfassal b’tali mod li jippermetti liċ-ċittadini 
kollha jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar is-suġġetti kollha u li jitfgħu vot 
infurmat fil-proċedura ta’ votazzjoni finali. Għal dak il-għan, f’ċerti punti tal-
proċess il-parteċipanti ġew riorganizzati fil-gruppi żgħar tagħhom u nġabru 
flimkien f’konfigurazzjonijiet ġodda. Perijodi ta’ riflessjoni u ta’ feedback fil-
ħames panels abbażi ta' suġġett u fil-plenarja pprovdew opportunità biex 
ikun jista' jsir kuntatt mill-ġdid mal-parteċipanti kollha, u l-kontribut mill-
esperti dwar is-suġġetti kollha ppermetta fehim komuni tal-firxa tagħhom, 
id-diversità tal-kontenut tagħhom, u l-istat attwali tad-diskussjonijiet 
dwarhom fil-livell Ewropew. Dan ippermetta liċ-ċittadini jivvutaw dwar l-10 
proposti għal azzjoni bħala rappreżentazzjoni approssimattiva tas-soċjetà 
Ġermaniża (ara t-taqsima dwar l-għażla tal-parteċipanti). 
 
Hawn taħt tinsab ħarsa ġenerali lejn id-diskussjonijiet fil-gruppi iż-żgħar u 
l-10 proposti għal azzjoni kif abbozzati miċ-ċittadini, bir-riżultati tal-
votazzjoni. 
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Ħarsa ġenerali lejn id-diskussjonijiet u l-proposti 
għal azzjoni 

Panel 1 – "Ir-rwol tal-UE fid-dinja" 

Fl-ewwel wieħed mill-ħames panels abbażi ta' suġġett, il-
parteċipanti indirizzaw il-kwistjoni ta’ liema rwol għandu jkollha 
l-Unjoni Ewropea fid-dinja fil-futur. Fil-kontributi tagħhom, il-
parteċipanti ddeskrivew viżjoni ta’ Ewropa demokratika u 
sovrana li trawwem relazzjonijiet ta’ politika barranija diversi u 

tajbin u tgħaqqad is-saħħa ekonomika ma’ azzjoni dwar il-klima effettiva. 
 
Kien hemm kunsens fost iċ-ċittadini li l-pożizzjonijiet tal-UE fil-livell 
internazzjonali bħalissa huma mxekkla minn kunflitti interni u pajjiżi 
individwali li jieħdu azzjoni unilaterali. Għalhekk, f’dan il-kuntest, ġiet 
diskussa wkoll l-abolizzjoni tal-prinċipju tal-unanimità fil-voti mill-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea dwar il-politika estera u ta’ sigurtà komuni favur il-
votazzjoni b’maġġoranza. Kien hemm għadd ta’ interventi li ħeġġew lill-UE 
"titkellem b’vuċi waħda" u biex tikkoopera aktar f’oqsma ta’ politika 
ewlenin, b’mod partikolari fir-rigward tal-politika barranija, il-politika ta' 
sigurtà, il-politika dwar l-enerġija, il-politika dwar il-klima u dik dwar il-
migrazzjoni. 
 
Id-diskussjonijiet dwar il-forma speċifika li għandhom jieħdu r-relazzjonijiet 
diplomatiċi tal-UE wrew stampa inqas uniformi. Iċ-ċittadini qablu li l-
Ewropa għandha tistinka għal relazzjonijiet diplomatiċi ta' ħbiberija, filwaqt 
li fl-istess ħin tfittex sovranità akbar fil-konfront ta’ stati oħra. Iżda filwaqt li 
xi parteċipanti appellaw primarjament għal indipendenza akbar miċ-Ċina u 
r-Russja – minħabba ksur tad-drittijiet tal-bniedem u nuqqas tal-istat tad-
dritt – u tisħiħ tar-relazzjonijiet transatlantiċi, oħrajn riedu aktar 
indipendenza fir-rigward tal-Istati Uniti u relazzjonijiet ekonomiċi 
b’saħħithom maċ-Ċina. 
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Għalkemm dawn il-kwistjonijiet ta’ politika barranija f’sens idjaq fil-bidu 
ħadu ħafna mill-ispazju fid-diskussjonijiet tal-gruppi ż-żgħar, fl-aħħar mill-
aħħar, il-politika ekonomika u kummerċjali Ewropea ħadet post ċentrali fiż-
żewġ proposti għal azzjoni – abbażi tal-premessa li l-influwenza 
internazzjonali tal-UE hija msejsa l-iktar fuq is-saħħa ekonomika tagħha – 
b’enfasi qawwija fuq il-politika dwar il-klima. Il-gruppi ddeskrivew modi 
possibbli biex l-interessi tal-kummerċ barrani tal-Ewropa jirrispettaw aktar 
il-klima u biex titħeġġeġ il-produzzjoni ta’ prodotti fi ħdan l-UE, anke 
b’implikazzjonijiet għall-klima. 

L-ewwel proposta 
Ir-rabta tal-interessi tal-kummerċ barrani mal-miżuri ta' politika dwar 

il-klima 

 

"Aħna nirrakkomandaw li l-UE (b'mod partikolari l-
Kummissjoni Ewropea) tniedi pakkett ta' investiment għal 
teknoloġiji u innovazzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-
klima, flimkien ma' programm ta' finanzjament. Dan il-
pakkett ser jiġi ffinanzjat permezz ta' tariffi tal-

importazzjoni relatati mal-klima li ser jiġu allokati u mgħoddija bħala 
kumpens monetarju għall-ħsara kkawżata lill-klima. F'dan il-kuntest, 
ser tiġi introdotta sistema bbażata fuq il-punti biex tiġi kklassifikata 
s-sostenibbiltà għal ċerti prodotti. Pożizzjoni ċara tal-UE u Ewropa 
b'saħħitha u innovattiva ser ikunu ta' għajnuna biex jinkisbu l-miri 
klimatiċi globali. Dan ser jgħin biex jiġi kkonsolidat rwol għall-Unjoni 
Ewropea bħala pijunier u mudell responsabbli u globali li jiżgura l-
prosperità u li jista' jwassal għal bidliet globali sostenibbli. Dawn l-
għanijiet huma importanti għalina billi l-UE qed tagħti kontribut 
dejjiemi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li fuq medda twila ta' żmien 
tista' tagħti kontribut importanti biex tissaħħaħ il-paċi dinjija." 
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It-tieni proposta 
Il-ħolqien ta' inċentivi biex il-produzzjoni tkun ibbażata fl-UE, 

speċjalment il-produzzjoni ta' provvisti bażiċi 

 

"Sabiex tiġi ffaċilitata l-produzzjoni ta' provvisti bażiċi, 
nirrakkomandaw li jitħaffu u jiġu standardizzati l-proċeduri 
tal-approvazzjoni, titnaqqas il-burokrazija u jiġu offruti 
sussidji lill-kumpaniji li jirrilokaw lejn l-UE u/jew 
jiżviluppaw siti ta' produzzjoni fl-UE. L-UE għandha 

tippromwovi l-enerġija rinnovabbli fuq skala massiva sabiex 
jitnaqqsu l-kostijiet tal-enerġija. Nittamaw li, b'dan il-mod, il-ktajjen 
tal-provvista jitqassru u jkunu inqas ta' ħsara għall-klima, jingħata 
kontribut għat-tisħiħ tal-UE u jinħolqu impjiegi li fihom jittieħed kont 
tad-drittijiet tal-bniedem. Dawk l-għanijiet huma importanti għalina 
għax ir-rilokazzjoni tal-produzzjoni lejn l-UE tagħmel lill-UE aktar 
awtonoma u politikament inqas vulnerabbli fil-livell internazzjonali." 

 

 

8%

92%

Ir-rwol tal-UE fid-dinja - it-tieni
proposta:

Inċentivi għall-produzzjoni fl-UE

Iva Le

22%
78%

Ir-rwol tal-UE fid-dinja - l-ewwel 
proposta:

Rabta tal-interessi tal-kummerċ 
barrani mal-miżuri tal-politika dwar il-

klima

Iva Le

Votazzjoni fil-plenarja finali Votazzjoni fil-plenarja finali 
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Panel 2 – “Ekonomija aktar b’saħħitha” 

Fit-tieni panel, iċ-ċittadini ddiskutew kif tista’ tissaħħaħ l-
ekonomija Ewropea. Huma taw stampa ta’ UE soċjalment 
aktar ġusta b’liġijiet armonizzati dwar it-taxxa u s-saħħa u s-
sikurezza, saħansitra b'aktar pajjiżi li jadottaw l-euro bħala l-
munita tagħhom, infrastruttura diġitali b’saħħitha, oġġetti li ma 

jagħmlux ħsara lill-klima u l-produzzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi. 
Ġew diskussi wkoll l-implikazzjonijiet ta' diġitalizzazzjoni dejjem akbar 
għas-suq tax-xogħol. Iċ-ċittadini enfasizzaw ukoll il-ħtieġa għall-protezzjoni 
tad-data u ċ-ċibersigurtà fl-UE. 
 
Kien hemm kunsens fil-gruppi żgħar dwar il-ħtieġa li jiġu armonizzati l-
istandards u l-liġijiet fi ħdan l-UE fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, 
tat-tagħlim u tal-produzzjoni u fir-rigward tas-sistemi tat-tassazzjoni. 
Pereżempju, ħafna ċittadini riedu paga minima ogħla u applikabbli fl-
Ewropa kollha u standards għall-protezzjoni tal-klima u rati tat-taxxa 
komuni għan-negozji. 

 

Il-parteċipanti appellaw ukoll biex l-investiment ekonomiku u s-sussidji fl-
UE jkollhom enfasi akbar fuq il-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-protezzjoni tal-
klima. Dan għandu jwassal għall-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet u teknoloġiji 
aktar favur il-klima u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. Iċ-ċittadini enfasizzaw ix-
xewqa tagħhom għal aktar opportunitajiet transfruntiera ta’ edukazzjoni u 
taħriġ u ta' korsijiet universitarji, li jippermettu wkoll l-iskambju tal-aħjar 
prattiki. Il-parteċipanti qiesu li dan kien importanti ħafna għax jgħin ukoll 
biex in-nies fl-UE jitqarrbu aktar lejn xulxin. 
 
Bħal fil-panel dwar ir-rwol tal-UE fid-dinja, ix-xewqa għal awtonomija akbar 
fil-konfront ta’ pajjiżi oħra, b’mod partikolari fir-rigward tal-importazzjonijiet 
ta' oġġetti, ġiet espressa diversi drabi. Għal dak il-għan, il-parteċipanti 
qiesu li huwa vitali li tiżdied il-kapaċità tal-produzzjoni fl-Ewropa għat-tipi 
kollha ta’ oġġetti. Ġiet diskussa wkoll il-kwistjoni ta’ kif jistgħu jinħolqu 
aktar inċentivi għall-promozzjoni tal-innovazzjoni fl-UE. 
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Id-diġitalizzazzjoni kienet kwistjoni ewlenija oħra fid-diskussjonijiet tal-
gruppi żgħar. Kien hemm appelli b’mod partikolari għall-introduzzjoni 
rapida tan-networks tal-fibra ottika u l-aċċess ugwali għal internet veloċi fl-
Istati Membri kollha. Id-diġitalizzazzjoni saret it-tema ċentrali fi grupp żgħir 
wieħed matul il-konferenza tal-għeluq. Il-parteċipanti pproponew il-
klassifikazzjoni tal-grad ta’ diġitalizzazzjoni tal-kumpaniji fl-UE. B'rabta 
wkoll mad-diġitalizzazzjoni, iżda b’enfasi fuq l-iskambju tal-għarfien u l-
esperjenza, il-grupp żgħir l-ieħor ippropona l-istabbiliment ta’ pjattaforma 
ta’ informazzjoni diġitali għall-UE kollha fil-qasam tal-edukazzjoni u t-
taħriġ. 

 

L-ewwel proposta 
Digi-Score – punti għal ekonomija diġitali b'saħħitha fl-UE kollha 

 

“Nirrakkomandaw li l-UE u f’dan il-każ id-DĠ Connect 
tintroduċi sistema ta’ punti aċċessibbli għall-pubbliku, 
Digi-Score. Din hija sistema ta' klassifikazzjoni dettaljata li 
tindika u tqabbel il-livell attwali tad-diġitalizzazzjoni tan-
negozji. 

Permezz tal-pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni, għandna l-għan li 
noħolqu inċentiv biex tiżdied id-diġitalizzazzjoni. Appoġġ immirat 
ikun disponibbli għan-negozji b’Digi-Score baxx, biex jgħinhom 
ilaħħqu mal-oħrajn. 
Dan l-għan huwa importanti għalina għaliex jgħin biex titwitta t-triq 
għal żieda fil-produttività, l-effiċjenza u l-bejgħ u b'hekk tissaħħaħ l-
Ewropa bħala bażi tal-manifattura." 
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It-tieni proposta 
Pjattaforma ta' informazzjoni għall-iskambju ta' għarfien u esperjenzi 

fl-UE kollha 

 

Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi pjattaforma (ta' 
informazzjoni) għall-iskambju ta' għarfien u esperjenzi (fl-
UE kollha). L-għan tagħna huwa li niġbru flimkien l-
informazzjoni dwar il-korsijiet tranżnazzjonali tal-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE, nuru eżempji tal-aħjar prattika 

u noffru liċ-ċittadini l-opportunità li jippreżentaw ideat ġodda għall-
iskambju transfruntier. Barra minn hekk, tiġi pprovduta informazzjoni 
dwar fora ta’ esperti eżistenti f’oqsma ewlenin (eż. l-enerġija, l-
ambjent, id-diġitalizzazzjoni). 
Inqisu li dan huwa importanti għaliex iċ-ċittadini għandhom bżonn 
trasparenza dwar il-korsijiet transfruntiera tat-taħriġ u l-edukazzjoni li 
huma disponibbli. Huma għandhom jirċievu gwida aħjar fil-livell tal-
UE dwar liema fora u pjattaformi jeżistu." 

 

 

  

18%
82%

Ekonomija aktar b’saħħitha – l-ewwel 
proposta:

Digi-Score – punti għal ekonomija 
diġitali b'saħħitha fl-UE kollha

Iva Le

26%
74%

Ekonomija aktar b’saħħitha – it-tieni 
proposta:

Pjattaforma ta' informazzjoni għall-
iskambju ta' għarfien u esperjenzi fl-

UE kollha

Iva Le

Votazzjoni fil-plenarja finali Votazzjoni fil-plenarja finali 
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Panel 3: "Il-klima u l-ambjent" 

 

Il-fatt li s-suġġett trasversali tal-politika dwar il-klima issa huwa 
inseparabbli minn firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ politika kien ċar 
mhux biss mir-referenzi li saru f'panels oħra għal kwistjonijiet 
relatati mal-klima, iżda wkoll mid-diversità tas-suġġetti diskussi 

mit-tielet panel, “il-klima u l-ambjent”. L-ewwel nett, il-parteċipanti 
stabbilixxew il-viżjoni tagħhom ta’ Ewropa li tforni lilha nnifisha 
kompletament b'enerġija rinnovabbli, tagħmel il-mobbiltà newtrali għall-
klima possibbli, tiffranka r-riżorsi u terġa' tużahom kemm jista’ jkun 
f’ekonomija ċirkolari, u tipproteġi l-bijodiversità u l-ekosistemi. Madankollu, 
għalkemm iż-żewġ gruppi żgħar iddefinixxew dawn l-objettivi kważi b’mod 
identiku, iċ-ċittadini ddeskrivew fid-dettall modi differenti kif dawn jistgħu 
jintlaħqu. 
 
Fir-rigward tal-provvista tal-enerġija, il-parteċipanti kollha appellaw għall-
espansjoni rapida tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u t-tneħħija gradwali 
tal-fjuwils fossili. Madankollu, kien hemm nuqqas ta’ qbil dwar meta dan 
tal-aħħar jista’ jinkiseb b'mod realistiku, jekk l-enerġija nukleari għandhiex 
tkompli taqdi rwol fil-provvista tal-enerġija u liema teknoloġiji jeħtieġ li 
jingħataw prijorità għal tranżizzjoni rapida tal-enerġija. Kien hemm ukoll 
nuqqas ta' qbil dwar kemm għandhom ikunu ambizzjużi l-miri tat-tnaqqis 
tas-CO2 u dwar ir-rwol li l-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tas-CO2 
għandu jkollu fl-isforzi biex jintlaħqu dawk il-miri. Xi parteċipanti qajmu 
wkoll tħassib dwar l-impatt soċjali tal-azzjoni klimatika u tat-tranżizzjoni tal-
enerġija. 
 
Fis-settur tat-trasport, iċ-ċittadini riedu titjib tat-trasport pubbliku lokali u fuq 
distanzi twal u bidla għall-elettromobbiltà fit-trasport privat. Il-parteċipanti 
qiesu li l-iżvilupp ta’ teknoloġiji moderni għall-ħżin tal-enerġija huma vitali 
għat-tranżizzjonijiet tal-enerġija u t-trasport. 
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Fiż-żewġ gruppi żgħar, ix-xewqa għal ekonomija ċirkolari li tikkonserva r-
riżorsi ġiet espressa diversi drabi. Kien hemm ukoll appelli biex tintemm il-
biedja industrijali u tiġi żviluppata aktar il-biedja organika. 
 
Fl-aħħar nett, iż-żewġ gruppi żgħar iddiskutew ukoll kif tista’ tiżdied is-
sensibilizzazzjoni individwali dwar l-urġenza tal-azzjoni klimatika u l-imġiba 
sostenibbli tal-konsumatur. Waħda mill-proposti żviluppati miċ-ċittadini fil-
qafas tal-konferenza tal-għeluq toffri soluzzjoni possibbli fil-forma ta’ 
kampanja pubblika. Il-proposta l-oħra tindirizza l-problema tal-
obsolexxenza programmata tal-prodotti. 

 

L-ewwel proposta 
Regolament dwar il-ħajja garantita tal-prodotti 

 

"Nirrakkomandaw li l-UE tintroduċi leġiżlazzjoni biex jiġi 
żgurat tul ta' ħajja speċifiku għall-prodott, estiż u garantit 
għall-prodotti manifatturati u mibjugħa fl-UE u tagħmlu 
trasparenti għall-konsumaturi. 
Ir-riżorsi huma limitati; din il-miżura tista’ tiffrankalhom u 

tevita l-iskart, u b'hekk tkun ta’ benefiċċju għall-ambjent, il-klima u l-
konsumaturi. 
B'dan il-mod, irridu nħeġġu lill-manifatturi biex ipoġġu fis-suq 
prodotti li huma aktar durabbli u li jistgħu jissewwew." 

 

It-tieni proposta 
Kampanja fit-tul tal-UE għal konsum u stil ta' ħajja sostenibbli 

 

"Nirrakkomandaw li l-kampanja titmexxa minn korp 
Ewropew, b'fergħat fil-pajjiżi tal-UE u mgħammar b'riżorsi 
proprji. 
L-għan tagħna hu li niżguraw li l-persuni kollha fl-UE 

jkollhom identità komuni, isiru aktar konxji mill-konsum u l-istil ta' 
ħajja sostenibbli u jadottaw dan l-istil ta' ħajja. Dawn l-għanijiet huma 
importanti għalina għaliex irridu niġġeneraw motivazzjoni intrinsika 
għal għajxien sostenibbli." 
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Panel 4: "Ġustizzja Soċjali" 

F’dan il-panel, iċ-ċittadini esprimew il-perċezzjoni  tagħhom li l-
inugwaljanza soċjoekonomika fl-Ewropa qed tiżdied. Id-
diskussjonijiet identifikaw il-ħtieġa li tittieħed azzjoni mhux biss 
fil-qasam tal-pagi, il-benefiċċji soċjali jew il-faqar fix-xjuħija, 
iżda wkoll fir-rigward tas-sistema tas-saħħa, in-nuqqas ta’ 

akkomodazzjoni affordabbli, il-politika tal-edukazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-kwistjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ għajxien ugwali fl-Ewropa. 
 
Iż-żewġ gruppi żgħar identifikaw il-pagi ġusti bħala l-kwistjoni ċentrali fil-
qasam tal-ġustizzja soċjali. Iċ-ċittadini appellaw għal paga aħjar għax-
xogħol li huwa fiżikament eżiġenti u okkupazzjonijiet kritiċi, kif ukoll — kif 
diġà mitlub fil-panel “Ekonomija Aktar b’Saħħitha” — paga minima għall-
UE kollha f’konformità ma’ standards komuni. L-indirizzar tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ u tal-faqar fix-xjuħija kien ukoll prominenti. 
 
Il-politika tal-edukazzjoni ġiet diskussa b’mod intensiv mill-parteċipanti, u 
ż-żewġ gruppi żgħar iddikjaraw li l-opportunitajiet edukattivi ma 
għandhomx jiddependu mill-isfond soċjali u ekonomiku tal-familja u li l-
ostakli għall-aċċess, bħall-kwistjoni tal-finanzjament għall-istudji, 
għandhom jitneħħew. Il-programmi ta’ skambju għat-tfal tal-iskola u l-
istudenti ġew identifikati wkoll bħala parti importanti ta’ politika tal-
edukazzjoni pan-Ewropea. 
 
  

15%

85%

Il-klima u l-ambjent – l-ewwel 
proposta:

Tul ta’ ħajja garantit tal-prodotti

Iva Le

28%

72%

Il-klima u l-ambjent – it-tieni proposta:
Kampanja għal konsum u stili ta’ ħajja 

sostenibbli

Iva Le

Votazzjoni fil-plenarja finali Votazzjoni fil-plenarja finali 
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Punt importanti ieħor għad-diskussjoni kien l-implimentazzjoni ta’ sistema 
tal-kura tas-saħħa ġusta. Fir-rigward tal-Ġermanja, xi ċittadini appellaw 
għall-abolizzjoni tal-fondi privati tal-assigurazzjoni tas-saħħa, li, fil-fehma 
tagħhom, jagħtu lok għal trattament tal-ewwel u tat-tieni klassi. 
 
Il-parteċipanti riedu wkoll jaraw titjib fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri. B’mod 
partikolari, huma indikaw l-ispejjeż għoljin għall-postijiet tal-kindergarten, 
in-nuqqas ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja u d-differenza fil-pagi 
bejn l-irġiel u n-nisa. Iċ-ċittadini appellaw ukoll għal rikonoxximent akbar 
tal-professjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-indukrar tat-tfal jew fil-kura tal-
anzjani. 
 
Fl-aħħar nett, iċ-ċittadini appellaw għal titjib fl-inklużjoni, rikonoxximent 
akbar tax-xogħol volontarju u miżuri għall-prevenzjoni tal-problema ta’ 
persuni mingħajr dar u tal-esklużjoni mill-akkomodazzjoni. 

 

Bħala riżultat tad-diskussjonijiet, il-parteċipanti pproponew, minn naħa 
waħda, l-introduzzjoni ta’ paga bażika speċifika għall-impjieg u, min-naħa 
l-oħra, l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ skambju aċċessibbli faċilment 
għall-istudenti kollha fl-UE. 

 

L-ewwel proposta 
Aktar żvilupp ta’ skambji għall-istudenti fl-Ewropa 

 

"Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tadotta - flimkien 
mal-programm ERASMUS eżistenti - regolament dwar 
programm ta' skambju għall-istudenti bejn l-etajiet ta' 14 u 
25 sena - irrispettivament mill-isfond, il-ġeneru u l-livell ta' 
edukazzjoni tagħhom. L-iskambju għandu jiġi stabbilit 

b'mod sistematiku u kkomunikat mill-iskejjel lokali. L-istudenti kollha 
għandu jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem fl-iskambju fi 
kwalunkwe ħin matul il-karriera skolastika tagħhom. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. 
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Irridu niżguraw li, irrispettivament mill-prestazzjoni edukattiva u l-
finanzjament mill-ġenituri, it-tfal tal-iskola jkollhom l-opportunità li 
jaqsmu l-ideat madwar l-Ewropa. L-għan huwa li tiġi stabbilita kultura 
ta' skambju fl-Ewropa mill-età tal-iskola 'l quddiem. Fuq kollox, huwa 
importanti għalina li l-iskambju jkun faċilment aċċessibbli u mingħajr 
burokrazija żejda. Irridu nistabbilixxu solidarjetà intra-Ewropea 
permezz tal-programm ta' skambju u nnaqqsu l-ostakli lingwistiċi. Il-
programm għandu jappoġġa edukazzjoni ekwa u parteċipattiva 
sabiex jissaħħu l-ħiliet interkulturali u ta' komunikazzjoni. 
Dawn l-għanijiet huma importanti għalina peress li jippromwovu l-
integrazzjoni Ewropea, isaħħu r-rispett u l-kooperazzjoni u jgħallmu l-
valuri Ewropej minn età żgħira, sabiex id-diversità tal-Ewropa tkun 
tista' tinftiehem bħala opportunità li għandha tinħataf." 

 

It-tieni proposta 
L-introduzzjoni ta' paga bażika speċifika għall-impjieg 

 

"Nirrakkomandaw li l-Kummissarju Ewropew għall-
Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali jippreżenta lill-Parlament 
Ewropew proposta għall-introduzzjoni ta' paga bażika 
speċifika għall-impjieg fl-Istati Membri kollha. Il-paga 
bażika għandha tkun magħmula minn paga minima li 

tiggarantixxi l-għajxien u suppliment speċifiku għall-impjieg. 
L-għan tagħna huwa li x-xogħol li jitwettaq u l-pagi mħallsa jkunu 
komparabbli fl-UE sabiex tissaħħaħ il-ġustizzja soċjali. Dan l-għan 
huwa importanti għalina biex niżguraw li l-prinċipju bażiku tal-UE jiġi 
rifless fis-suq tax-xogħol: kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol 
komparabbli, irrispettivament mill-post ta' residenza u l-
okkupazzjoni." 

 

  

18%

82%

Ġustizzja soċjali – l-ewwel proposta:
Programm ta' skambju għat-tfal tal-

iskola fl-Ewropa

Iva Le

27%

73%

Ġustizzja soċjali – it-tieni proposta:
L-introduzzjoni ta' paga bażika 

speċifika għall-impjieg

Iva Le

Votazzjoni fil-plenarja finali Votazzjoni fil-plenarja finali 



 
 

18 

Panel 5: "L-Istat tad-dritt u l-valuri" 

Il-ħames u l-aħħar panel iddiskuta l-valuri fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u s-suġġetti tad-demokrazija u l-istat tad-dritt. 
Il-viżjonijiet taċ-ċittadini ddeskrivew UE li tirrispetta u tipproteġi 
d-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, tiġġieled 
kontra d-diskriminazzjoni, tirrispetta d-diversità, toħloq 

opportunitajiet indaqs, b'mod partikolari għal gruppi vulnerabbli bħat-tfal u 
l-persuni bi dħul baxx, u tikkastiga l-ksur tal-prinċipji tal-istat tad-dritt. 
 
Is-sitwazzjoni fir-rigward tad-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Polonja u fl-
Ungerija kienet punt ewlieni għad-diskussjoni fiż-żewġ gruppi żgħar. Iċ-
ċittadini qablu li l-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet u l-libertajiet ċivili 
fundamentali għandhom jiġu rispettati mill-Istati Membri kollha. Il-ksur tal-
prinċipji tal-istat tad-dritt għandu jiġi sanzjonat malajr u b'mod effettiv u 
għandu jiġi indirizzat b'mod attiv barra mill-fruntieri tal-Ewropa wkoll. F'dan 
il-kuntest, intalbu l-abolizzjoni tar-regola tal-unanimità fil-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u trasparenza akbar tal-proċessi politiċi fl-istituzzjonijiet tal-UE 
b'mod ġenerali. 
Madankollu, fl-istess ħin, il-parteċipanti nnutaw ukoll li l-konflitti bejn l-Istati 
Membri tal-UE jistgħu jirriżultaw ukoll minn tradizzjonijiet u kulturi differenti. 
Għalhekk huma appellaw għal fehim reċiproku akbar, rispett għad-
diversità eżistenti u solidarjetà bejn l-istati. B'mod partikolari, gruppi u 
kulturi differenti għandhom jitqarrbu lejn xulxin u jipparteċipaw fi skambji 
biex jippromwovu l-integrazzjoni u t-taħlit. 
 
Iċ-ċittadini riedu jnaqqsu d-diskriminazzjoni eżistenti u joħolqu 
opportunitajiet indaqs għal gruppi żvantaġġati, bħal dawk li ġejjin minn 
kuntesti bi dħul baxx. Għal dan il-għan, bħala pedament ewlieni ġiet 
identifikata edukazzjoni tajba, b'mod partikolari biex tipprovdi lil kulħadd fl-
UE għarfien profond u sensibilizzazzjoni qawwija tad-demokrazija u l-istat 
tad-dritt minn età bikrija. 
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Fl-aħħar nett, iż-żewġ gruppi żgħar iddiskutew b'mod intensiv il-valuri u t-
twemmin li huma u għandhom ikunu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. 
Pereżempju, xi parteċipanti nnutaw li l-UE kienet aċċettat għadd kbir ta' 
Stati Membri ġodda sa mis-snin 90, iżda ma kinux iddubitaw jew 
iddiskutew u evalwaw il-valuri fundamentali tagħhom. Għalhekk huma 
appellaw għal dibattitu pubbliku dwar il-valuri fundamentali fl-Istati Membri 
kollha tal-UE u, fejn possibbli, bil-parteċipazzjoni wiesgħa taċ-ċittadini. 
 
Matul il-konferenza tal-għeluq, il-parteċipanti żviluppaw proposti għal 
azzjoni biex jikkomunikaw u jippromwovu l-valuri u l-prinċipji ewlenin tad-
demokrazija u l-istat tad-dritt fl-UE. Huma ddiskutew jekk kienx possibbli li 
tinħoloq konnessjoni emozzjonali mal-UE, b'mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, pereżempju fil-forma ta' kompetizzjoni pan-Ewropea tal-
kanzunetti relatata mal-valuri tal-UE jew permezz ta' komunikazzjoni 
mfassla apposta għall-udjenza fil-mira. Proposti konkreti inkludew, 
pereżempju, "pakkett inizjali" għal kull min għandu aktar minn 18-il sena fl-
UE (b'informazzjoni dwar il-valuri tal-UE, iżda wkoll prodotti li jippromwovu 
l-identifikazzjoni mal-Ewropa, eż. pullovers tal-UE). Il-komunikazzjoni 
kienet ukoll fil-qalba tal-proposta biex jitwaqqaf stazzjon televiżiv 
Ewropew. 

 

L-ewwel proposta 
L-inkorporazzjoni tal-valuri Ewropej u l-komunikazzjoni tagħhom 

emozzjonalment 

 

"Nirrakkomandaw li l-valuri Ewropej isiru aktar tanġibbli u 
jiġu kkomunikati b'aktar emozzjoni. Dan jista' jinkiseb, 
pereżempju, permezz ta' pakkett "inizjali", il-media, 
elementi interattivi u aktar involviment taċ-ċittadini. 
L-għan tagħna huwa li kull persuna li tgħix fl-UE tkun 

konxja tal-valuri komuni u tidentifika magħhom. 
Dan l-għan huwa importanti għalina għaliex jifforma l-bażi tal-
koeżistenza tagħna fl-unjoni ta' valuri tagħna. Il-valuri tagħna huma 
ftit wisq magħrufa minħabba li hija nieqsa l-konnessjoni personali – 
jeħtieġ li nagħmlu din il-konnessjoni." 
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It-tieni proposta 
"EU life" 

 

"Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi l-istazzjon televiżiv 
edukattiv u tal-informazzjoni tagħha stess. B'din il-
proposta, għandna l-għan li nagħmlu liċ-ċittadini kollha 
tal-UE aktar konxji tal-valuri komuni tagħna u li niżguraw 
aċċess faċli u mingħajr ostakli għal kulħadd. Dawn l-

għanijiet huma importanti għalina għaliex irridu niksbu għarfien dwar 
l-opinjoni pubblika fil-pajjiżi kollha tal-UE, nibnu bażi komuni, 
inrawmu relazzjonijiet aktar mill-qrib sabiex niksbu aktar solidarjetà, 
u nħarrġu lin-nies fl-istat tad-dritt biex jissalvagwardjaw id-
demokrazija." 

 

Il-proċess ta' parteċipazzjoni 

Il-proċess ġenerali tal-Forum taċ-Ċittadini Nazzjonali dwar il-Futur tal-
Ewropa jista' jinqasam b'mod wiesa' fi tliet fażijiet: 
 

• it-tħejjija tal-proċess u l-għażla aleatorja tal-parteċipanti; 

• l-organizzazzjoni u l-eżekuzzjoni tad-deliberazzjonijiet; 

• il-kontribut għall-proċess usa' tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, 
speċjalment fis-sessjonijiet plenarji. 

 
Għal ħarsa ġenerali grafika lejn il-proċess ġenerali, ara l-Anness. 
  

24%
76%

L-istat tad-dritt u l-valuri – it-tieni 
proposta:

EU life – it-televiżjoni edukattiva u tal-
informazzjoni tal-UE

Iva Le

30%
70%

L-istat tad-dritt u l-valuri – l-ewwel 
proposta:

L-inkorporazzjoni tal-valuri Ewropej u 
l-komunikazzjoni tagħhom 

emozzjonalment

Iva Le

Votazzjoni fil-plenarja finali Votazzjoni fil-plenarja finali 
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Tħejjija u għażla tal-parteċipanti 

Il-"metodu stratifikat ta' għażla aleatorja" ntuża biex jiġu reklutati ċittadini 
għall-Panels taċ-Ċittadini Ewropej. Dan kien ukoll il-metodu użat għall-
proċess tal-għażla tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali Ġermaniż dwar il-
Futur tal-Ewropa. 
 
Ir-rakkomandazzjoni uffiċjali tas-Segretarjat Komuni tal-Konferenza dwar 
il-Futur tal-Ewropa tiddikjara kif ġej fir-rigward tal-Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali: "Il-parteċipanti għandhom ikunu mikrokożmu tal-pubbliku 
ġenerali. Dan jinkiseb permezz ta' kampjunar aleatorju li jirrappreżenta 
oriġini ġeografika, ġeneru, età, kuntesti soċjoekonomiċi u/jew livelli ta' 
edukazzjoni differenti fil-pajjiż/reġjun rispettiv". Dan l-istandard ġie applikat 
ukoll u ġeneralment inkiseb fir-rigward tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali fil-
Ġermanja. L-għażla aleatorja segwiet il-prinċipju li, fit-teorija, kull ċittadin 
Ġermaniż ta' 18-il sena jew aktar seta' jintgħażel. L-għan kien li tiġi riflessa 
bl-aktar mod preċiż possibbli d-diversità tal-ħajja ta' kuljum tan-nies u l-
istruttura tas-soċjetà Ġermaniża. Il-kriterji predefiniti kienu bbażati fuq id-
data taċ-ċensiment tar-Repubblika Federali. 
Inizjalment, intbagħtu kważi 12 000 ittra, indirizzati b'mod aleatorju lil 
unitajiet domestiċi fil-Ġermanja kollha. Mill-kważi 600 parti interessata li 
rreġistraw online, 107 ċittadini ntgħażlu wara li ġew identifikati abbażi ta' 
kriterji demografiċi, ġeografiċi u soċjoekonomiċi. Fl-aħħar nett, madwar 
100 ċittadin ħadu sehem fil-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali, li jirrifletti bejn 
wieħed u ieħor "il-Ġermanja fil-minjatura". Kien possibbli li jiġu sostitwiti l-
ftit parteċipanti li rtiraw fl-aħħar minuta b'individwi fuq il-lista ta' stennija. 
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Kriterji għat-teħid ta' kampjuni għall-għażla tal-parteċipanti fid-djalogu dwar il-futur tal-Ewropa 

 

 

Daqs tal-Panel taċ-
Ċittadini:  

Daqs tal-grupp ta' 
reġistrazzjoni: 

 Daqs tal-grupp ta' 
kuntatt:  

100 ċittadin  
+ 10% lista' ta' stennija (  
107 individwu magħżula)  

596 individwu 
rreġistrati 
(id-daqs tal-grupp 
jaffettwa l-livell ta' 
rappreżentattività)  

 Kważi 12 000 ittra 
(rata ta' rispons ta' 
madwar 5 %)  

 

ifok GmbH hija parti minn konsorzju internazzjonali li żviluppa l-
metodoloġija għall-erba' Panels taċ-Ċittadini Ewropej tal-Konferenza dwar 
il-Futur tal-Ewropa u fassal gwidi prattiċi għall-konferenzi nazzjonali. 
Bħalissa, ifok hija responsabbli wkoll għall-eżekuzzjoni tal-panels. 

Organizzazzjoni u eżekuzzjoni tad-deliberazzjonijiet 

Il-karatteristika speċjali ta' proċess deliberattiv hija li, għall-kuntrarju ta' 
stħarriġ, ma tiġborx l-opinjonijiet individwali taċ-ċittadini. Il-parteċipanti 
jindirizzaw is-suġġett inkwistjoni, jaċċessaw il-fatti u jkollhom 
diskussjonijiet intensivi sabiex jiżviluppaw pożizzjonijiet ġodda li huma 
aċċettabbli għall-maġġoranza. Fil-każ tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali 
Ġermaniż dwar il-Futur tal-Ewropa, dan għamilha possibbli li jintlaħaq l-
objettiv li l-pożizzjonijiet komuni jintużaw bħala bażi għall-formulazzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet għal azzjoni, esiġenzi u talbiet għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew. Dan ġie 
żgurat mill-istruttura u l-organizzazzjoni tal-panel: 
 
Il-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali dwar il-Futur tal-Ewropa ġie organizzat 
f'żewġ stadji. L-ewwel nett, kien hemm workshop diġitali ta' tnedija ta' tliet 
sigħat fil-5 jew it-8 ta' Jannar 2022 għal kull wieħed mill-ħames panels 
abbażi ta' suġġett, li fiha l-parteċipanti rċevew input minn esperti u 
ngħataw l-opportunità li jistaqsu mistoqsijiet; huma ffurmaw ukoll gruppi 
żgħar biex jiddiskutu viżjonijiet speċifiċi għat-temi u biex jagħtu prijorità lis-
suġġetti. 
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Abbażi tar-riżultati ta' dawk il-workshops, f'konferenza tal-għeluq ta' jumejn 
fil-15 u s-16 ta' Jannar 2022, iċ-ċittadini – filwaqt li ħadmu fi gruppi żgħar, 
u għal darb'oħra bil-parteċipazzjoni ta' esperti – l-ewwel identifikaw sfidi 
qabel ma komplew jiżviluppaw, iqabblu u jipprijoritizzaw soluzzjonijiet bil-
ħsieb li fl-aħħar mill-aħħar iressqu proposti speċifiċi għal azzjoni f'kull 
qasam tematiku. Dawk il-proposti ġew ippreżentati wieħed wieħed minn 
ċittadini individwali fil-plenarja. Il-parteċipanti kollha mbagħad tefgħu l-voti 
tagħhom. Annalena Baerbock, Ministru Federali għall-Affarijiet Barranin, 
irċeviet l-10 proposti għal azzjoni. Hija ppreżentat kummenti dwar il-
proposti għal azzjoni, kif għamlu r-rappreżentanti tal-Gvern Federali, tal-
Bundestag u tal-Länder preżenti fil-plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur 
tal-Ewropa, ir-rappreżentant tad-Djalogi taċ-Ċittadini Ġermaniżi u 
rappreżentanti oħra ta' livell għoli tal-Gvern Federali. 
Matul id-djalogu, iċ-ċittadini ddiskutew diversi kwistjonijiet topiċi 
f'konfigurazzjonijiet differenti. Il-kontributi ġenerali, kif ukoll id-
deliberazzjonijiet u l-votazzjonijiet finali, saru fil-plenarja u involvew il-
parteċipanti kollha. F'kull wieħed mill-ħames panels abbażi ta' suġġett, 
madwar 20 ċittadin indirizzaw fil-fond qasam ta' politika wieħed. Saru 
kontributi u skambji speċifiċi għas-suġġett f'dak il-livell. Kull wieħed mill-
panels abbażi ta' suġġett imbagħad inqasam f'żewġ gruppi żgħar ta' 
madwar 10 parteċipanti, fejn il-biċċa l-kbira tad-deliberazzjonijiet saru fi 
ħdan il-gruppi iżgħar. Dan kien fejn tfasslu għanijiet speċifiċi u 
rakkomandazzjonijiet għal azzjoni fir-rigward tal-aspetti individwali ta' kull 
suġġett, għal diskussjoni u qbil sussegwenti fil-livelli ogħla. Dan l-approċċ 
ta' kondiviżjoni tal-kompiti ppermetta diskussjonijiet aktar fil-fond u 
flessibbiltà akbar għal dawk kollha li ħadu sehem. Madankollu, dan żgura 
wkoll li r-riżultati jistgħu jiġu leġittimizzati demokratikament mill-grupp ta' 
ċittadini parteċipanti. 
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Struttura u livelli ta' djalogu (fil-parentesi: għadd ta' persuni) 

Deskrizzjoni tal-proċess ta' deliberazzjoni fil-konferenza tal-għeluq tas-Sibt 
15 ta' Jannar 2022:  
 

Deskrizzjoni tal-proċess ta' deliberazzjoni fil-konferenza tal-għeluq tal-
Ħadd 16 ta' Jannar 2022: 
  

Plenarja (100)

Panel 1: Ir-rwol 
tal-UE fid-dinja 

(20)

Grupp żgħir 1.1 
(10)

Grupp żgħir 1.2 
(10)

Panel 2: 
Ekonomija aktar 
b'saħħitha (20)

Grupp żgħir 2.1 
(10)

Grupp żgħir 2.2 
(10)

Panel 3: Tibdil fil-
klima u l-

ambjent (20)

Grupp żgħir 3.1 
(10)

Grupp żgħir 3.2 
(10)

Panel 4: Ġustizzja 
soċjali (20)

Grupp żgħir 4.1 
(10)

Grupp żgħir 4.2 
(10)

Panel 5: Stat tad-
dritt u valuri (20)

Grupp żgħir 5.1 
(10)

Grupp żgħir 5.2 
(10)

Diskussjoni tal-isfidi 
u l-kwistjonijiet li 
jikkonċernaw is-
suġġetti prijoritizzati 

Żvilup ta' 
soluzzjonijiet 
inizjali  
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Iċ-ċittadini rċevew appoġġ sostantiv minn qabel fil-forma ta' ħames skedi 
informattivi, li kull waħda minnhom tat introduzzjoni konċiża u fattwali għal 
wieħed mis-suġġetti. Fil-workshops ta' tnedija li saru fil-5 u t-8 ta' Jannar u 
fil-konferenza tal-għeluq fil-15 ta' Jannar, esperti xjentifiċi u ta' riċerka 
magħżula taw kontribut dwar kull suġġett u kienu disponibbli għal 
mistoqsijiet ta' segwitu. Barra minn hekk, "verifikaturi tal-fatti" mill-ministeri 
federali rilevanti akkumpanjaw il-ħidma tal-gruppi ż-żgħar matul il-fażijiet 
deliberattivi u setgħu jiġu kkonsultati dwar kwistjonijiet ta' sustanza. Dan 
serva biex jipprovdi liċ-ċittadini b'appoġġ speċjalizzat fid-dawl tal-
kumplessità tas-suġġetti, u biex jippermetti diskussjoni bbażata fuq il-fatti u 
infurmata. 

 

Il-linji gwida tal-Ministeru Federali għall-Ambjent dwar parteċipazzjoni 
ċivika tajba, flimkien man-"netiquette" ppreżentata lill-parteċipanti, servew 
bħala bażi għall-proċess ta' moderazzjoni u għat-trattament b'rispett tad-
diskussjonijiet virtwali. 

 

  

Prijoritizzazzjoni 
ta' soluzzjoni  

Abbozzar ta' 
proposta waħda 

jew aktar 
għal azzjoni 

Spjegazzjoni sħiħa bil-
miktub 

ta' proposta waħda 
finali inkluż 

l-għan u l-ġustifikazzjoni 

Preżentazzjoni, 
votazzjoni u 
trasferiment 
tal-proposti 

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Fil-każ ta' avvenimenti virtwali, huwa partikolarment importanti li jitnaqqas 
kemm jista' jkun ix-xkiel għall-aċċess għall-parteċipanti kollha. 
Għaldaqstant ġie żgurat li l-parteċipanti kellhom tagħmir tekniku xieraq 
(laptops, headsets, webcams, eċċ.). Matul il-laqgħat ta' tħejjija, iċ-ċittadini 
ġew imħarrġa wkoll dwar kif jużaw l-għodod online li jkunu jeħtieġu. L-
għadd ta' dawn l-għodod inżamm kemm jista' jkun żgħir. Dan żgura li l-
parteċipanti setgħu jikkonċentraw għalkollox fuq il-kontenut u d-
diskussjonijiet matul laqgħat sussegwenti. Zoom intuża bħala pjattaforma 
bil-vidjo, li toffri interfaċċa sempliċi u intuwittiva għall-utent bil-
funzjonalitajiet kollha għal diskussjoni fi gruppi. Bħala għodda teknika biex 
jiġi appoġġat id-dibattitu, matul id-diskussjonijiet fi gruppi żgħar intużat 
Mural bħala whiteboard virtwali. Dan ippermetta lill-moderaturi tal-grupp 
jistrutturaw id-diskussjonijiet, jikkompilaw u jipprijoritizzaw is-suġġetti u 
jirreġistraw ir-riżultati. 
Barra minn hekk, ġie żgurat li l-ħin kollu kien disponibbli persunal permezz 
tat-telefon u ċ-chat bħala punti ta' kuntatt u biex jipprovdi "l-ewwel 
għajnuna" f'każ ta' problemi u mistoqsijiet tekniċi. Regoli ċari għad-
diskussjoni fl-ispazju virtwali, moderazzjoni tajba u s-superviżjoni taċ-chats 
u l-aspetti tekniċi żguraw li l-proċedimenti mxew bla xkiel. 

Rabta mal-Proċess Ewropew 

Il-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali rriżulta f'għaxar proposti għal azzjoni li 
ġew ifformulati miċ-ċittadini waqt il-laqgħat. Ir-rakkomandazzjonijiet 
jindirizzaw it-talbiet u x-xewqat għall-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea lil dawk li 
jfasslu l-politika f'diversi livelli. Dawn ser jiddaħħlu fil-proċess usa' tal-
Konferenza permezz ta' diversi mezzi u jiġu kkomunikati lil dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet politiċi. 
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• Pjattaforma diġitali: il-pjattaforma diġitali multilingwi hija ċ-ċentru 

ewlieni tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fl-ispazju virtwali. Din tagħti 
liċ-ċittadini l-opportunità li jaqsmu l-ideat tagħhom ma' oħrajn minn 
naħa għal oħra tal-fruntieri, isiru jafu dwar l-avvenimenti kollha tal-
Konferenza u jżommu ruħhom aġġornati dwar il-progress tal-
Konferenza. Il-kontributi kollha għall-Konferenza, inkluż dawk minn 
individwi, avvenimenti nazzjonali, Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali u 
Ewropej u plenarji tal-Konferenza ser jinġabru, skont it-tema, fuq il-
pjattaforma. Il-kontenut tal-pjattaforma jiġi analizzat u ppubblikat 
regolarment f'rapporti li jservu wkoll bħala materjal ta' tħejjija għall-
Panels taċ-Ċittadini u l-plenarji. 

 

• Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali tal-Ġermanja 
ser jiddaħħlu wkoll fil-pjattaforma diġitali u mbagħad ikunu jistgħu 
jinqraw u jiġu diskussi miċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-UE. 
Għaldaqstant ser isiru parti integrali mid-diskussjonijiet u r-rapporti 
dwar il-pjattaforma. 

• Plenarja: il-plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tlaqqa' 
rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-parlamenti 
nazzjonali flimkien maċ-ċittadini u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Ir-
rakkomandazzjonijiet li jkunu saru mill-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali u 
Ewropej jiġu diskussi hawn skont it-tema u mingħajr eżitu 
predeterminat. Il-plenarja titħejja minn disa' gruppi ta' ħidma – wieħed 
għal kull suġġett tal-Konferenza. 

• Bħala r-rappreżentant Ġermaniż għad-djalogi taċ-ċittadini, Stephanie 
Hartung ippreżentat ir-rakkomandazzjonijiet Ġermaniżi dwar “Valuri u 
drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà” u dwar “It-tibdil fil-klima u l-ambjent” fit-
tielet sessjoni plenarja fi Strasburgu fil-21 u t-22 ta' Jannar 2022 waqt 
il-preżentazzjoni tar-riżultati ta' diversi Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali. 
Anna Lührmann, Ministru tal-Istat għall-Ewropa u l-Klima, għamlet 
referenza wkoll għal rakkomandazzjonijiet mill-Panel Nazzjonali fid-
dikjarazzjonijiet tagħha fil-plenarja dwar dawn iż-żewġ kwistjonijiet. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Anness 

- Ritratt tal-parteċipanti fil-plenarja tal-għeluq 
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- Testimonjanzi tal-parteċipanti 

 

Mistoqsijiet ta' gwida 
o X'kienet il-motivazzjoni tiegħek biex tieħu sehem fil-Panel 

taċ-Ċittadini Nazzjonali? 
o X'laqtek l-aktar? 
o X'tixtieq tara minn proġetti futuri ta' parteċipazzjoni ċivika 

mill-Gvern Federali? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Mecklenburg-Vorpommern 

"Kemm-il darba ssib lilek innifsek mal-mejda 
tal-kċina u tgħid "Għandhom iħallu lili 
nipprova"?! Ngħatajt l-opportunità li nittratta s-
suġġett tal-Ewropa (fuq bażi ta' żmien limitat u 
b'indikazzjoni ċara ta' meta u għal kemm ħin 
għandi nikkontribwixxi). Qabel kelli għarfien 
limitat tal-istruttura kollha u kont qed nistenna 
bil-ħerqa li niddiskuti s-suġġett u nifhmu aktar 
mill-qrib. 
 
Il-ħaġa li ħalliet l-akbar impressjoni fuqi hi t-tlaqqigħ (għalkemm b'xorti 
ħażina virtwalment biss) ta' persuni magħżula b'mod aleatorju minn 
madwar il-Ġermanja kollha li kienu lesti li jkunu kreattivi biex isawru l-
Ewropa tal-ġejjieni. Ma kellix l-impressjoni li n-"netiquette" ppreżentata lill-
parteċipanti minn qabel kienet verament meħtieġa – kulħadd kien lest li 
jisma' lill-oħrajn u li jaqsam l-ideat tiegħu mingħajr ma jattakka lill-oħrajn 
verbalment. Nixtieq ikolli opportunitajiet bħal dawn biex nitkellem ma' 
oħrajn, noħroġ b'ideat kreattivi, u nisma' AKTAR SPISS lil dawk inkarigati 
u l-esperti fis-suġġetti — u preferibbilment live naturalment, jiġifieri 
f'avvenimenti wiċċ imb wiċċ. 
 
Fuq nota sekondarja, dawn l-ideat żgħar prattiċi sfortunatament ma 
ssemmewx fis-sommarju fil-plenarja. Nittama li madankollu ġew irreġistrati 
xi mkien bil-miktub għal dawk li għandhom il-kompitu li jwasslu dawn is-
sommarji Brussell, biex jaraw fejn ġew proposti passi żgħar fattibbli 
minna." 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, 
Nordrhein-Westfalen 

"Qatt ma kont smajt bil-panels taċ-ċittadini 
qabel, iżda ħsibt li dawn setgħu jkunu idea 
tajba. Filwaqt li kien hemm xi xettiċiżmu fost 
sħabi dwar għaliex kelli nieħu sehem, kont 
kurjuż ħafna u ħsibt li jkun eċċitanti li nsir naf 
x'jiġri fihom. Żjara fil-Ministeru għall-Affarijiet 
Barranin ukoll kienet tkun esperjenza 
straordinarja. 

 
Il-kompożizzjoni tal-grupp żgħir tiegħi dwar il-ġustizzja soċjali kienet 
b'saħħitha ħafna; fassalna rakkomandazzjoni għall-programm Erasmus 
għat-tfal tal-iskola. Kien hemm dinamiżmu kbir u l-esperjenza fil-grupp 
għallmitni ħafna. B'mod partikolari, il-konferenza tal-għeluq tal-15 u s-16 ta' 
Jannar ħalliet impressjoni kbira li mhux ser ninsa għal żmien twil. Ir-riżultati 
fil-gruppi kollha kienu impressjonanti u appoġġajt l-ideat kollha mressqa. 
Għandi tama qawwija li l-politiċi ser jindirizzaw dawn is-suġġetti, peress li 
diversità kbira ta' persuni ħadmu fuqhom u pproduċew riżultati kbar. 
Nittama wkoll li dan jgħin lin-nies ibiddlu r-relazzjoni tagħhom mal-politika 
– kif diġà għamilt jien. Ser niftakar l-avveniment kollu bħala ferm sinifikanti. 
Nixtieq ngħid ukoll grazzi kbira lill-faċilitaturi. Il-moderazzjoni kienet 
strumentali fl-appoġġ tal-eżitu u biex għenet biex tiġi żgurata interazzjoni 
ċivilizzata bejn il-parteċipanti. 
Il-futur tal-UE fih innifsu huwa suġġett importanti u sibt li l-jiem għallmuni 
ħafna. Għaldaqstant ma nixtieq nara ebda bidla, iżda pjuttost iktar 
inizjattivi simili. Għall-bidu tħabatt bis-suġġett assenjat lili, iżda malajr 
irnexxieli nifhmu. Ikun utli li jkun hemm avveniment ieħor biex is-suġġetti jiġu 
esplorati f'aktar dettall u biex tassew ikun hemm involviment f'diskussjoni. 
Bħalissa nħoss li huwa ftit diffiċli li nħalli din l-esperjenza warajja. Ikun 
tajjeb ukoll li nkun infurmat dwar dak li fil-fatt jiġri wara." 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Baden-
Württemberg "Ridt nieħu sehem fil-panel 
biex ninstema' u nleħħen il-fehma tiegħi. 
Il-ġejjieni tal-Ewropa huwa importanti 
għalija. Bl-ideat tiegħi, ridt inwassal lill-
politiċi biex jaraw perspettivi differenti u 
dak li huwa importanti għal ċittadini bħali. 

 

Id-diskussjoni dwar soluzzjonijiet possibbli ħalliet l-akbar impressjoni fuqi. 
Naħseb li huwa tajjeb li nisma' l-opinjonijiet ta' nies oħra, speċjalment jekk 
jistgħu jesprimuhom sew. 
Nixtieq nara aktar proġetti bħal dawn maċ-ċittadini. Madankollu, ma 
naħsibx li jagħmel sens li jiġu imposti suġġerimenti għal suġġetti. Ikun 
aħjar li l-parteċipanti jidentifikaw l-oqsma tematiċi huma stess. Il-
parteċipanti mbagħad ikunu jistgħu jaqsmu lilhom infushom fil-gruppi skont 
il-qasam tematiku u skont il-preferenzi tagħhom stess. Dan jenfasizza 
liema hu s-suġġett li ċ-ċittadini huma l-aktar interessati fih u fejn il-gvern 
għandu l-potenzjal li jagħmel titjib." 
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- Dijagramma tal-Proċess għall-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali dwar il-Futur tal-Ewropa 
 


