
 

 

 
ABBOZZ TA' RENDIKONT SOMMARJU 

 
Grupp ta' Ħidma dwar l-UE fid-Dinja 

Ippresedut mis-Sa Asee Ahuja (SE), il-25 ta' Marzu 2022, 09.00 – 11.30 u 14.00 – 16.00 
 

Ftuħ tal-laqgħa 

Il-President, is-Sa Asees Ahuja, Direttriċi mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru tal-Iżvezja, sellmet lill-grupp u ħadet 
postha b'mod uffiċjali bħala President tal-grupp ta' ħidma minflok il-Ministru Hans Dahlgren tal-Iżvezja. 
Saħqet fuq il-fatt li f'dan il-proċess l-enfasi qiegħda fuq iċ-ċittadini kif ukoll li r-rwol tagħha inkwantu President 
fid-dawl tal-mandati fdati lilha mill-Gvern Żvediż ikun li tiffaċilita d-deliberazzjonijiet tal-grupp. Barra minn 
hekk, infurmat lill-parteċipanti li l-Ministru Dahlgren se jkompli jsegwi mill-qrib ix-xogħlijiet tal-grupp ta' ħidma 
u tal-Konferenza u jibqa' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza.  

Is-Sa Ahuja għamlet introduzzjoni tad-dokumenti li illustraw il-bażi tad-diskussjoni u indirizzat it-tħassib 
rigward il-metodoloġija u l-passi li jmiss. Il-grupp qabel dwar il-mod kif jipproċedi u sostna li r-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini għandhom jikkostitwixxu l-qofol ta' kwalunkwe riżultat tal-grupp. Is-
segretarjat u l-komponent "ċittadini" se jieħdu r-responsabbiltà tal-abbozzar mill-ġdid, f'każ li jkun hemm, 
b'kont meħud tal-kontributi tal-grupp ta' ħidma; eżerċizzju li t-tnejn diġà kienu bdew qabel il-laqgħa.  

Imbagħad il-portavuċi tal-grupp ta' ħidma, is-Sur Mansef Campos, ħa l-kelma u ppreżenta l-ħames 
raggruppamenti li ħolqu ċ-ċittadini u l-abbozz preliminari ta' proposti korrispondenti mfassal mis-segretarjat:  

Raggruppament I: Titnaqqas id-dipendenza tal-UE minn atturi barranin;  
Raggruppament II: Jiġu ddefiniti standards ġewwa u barra l-UE;  
Raggruppament III: Proċess deċiżjonali u koeżjoni fi ħdan l-Unjoni;  
Raggruppament IV: Trasparenza tal-UE u relazzjonijiet tagħha maċ-ċittadini u mal-Istati Membri;  
Raggruppament V: L-UE bħala attur b'saħħtu fix-xena dinjija. 
 

Raggruppament I 

F'dak li għandu x'jaqsam mat-tnaqqis tad-dipendenza tal-UE minn atturi barranin, l-enfasi ngħatat lill-
awtonomija strateġika. Iċ-ċittadini saħqu fuq il-bżonn li l-komponenti l-oħra jagħtu l-kontribut tagħhom għall-
proposti kollha. Intervjena l-portavuċi biex jippreżenta l-modifiki u ż-żidiet li xtaqu jagħmlu ċ-ċittadini f'dan ir-
raggruppament (li mbagħad sar għar-raggruppamenti kollha ta' wara). Iċ-ċittadini saħqu fuq il-bżonn li dan ir-
raggruppament jitqies fil-kuntest tat-tranżizzjoni ekoloġika.  

Il-membri tal-grupp ta' ħidma li ġejjin mill-komponenti l-oħra l-ewwel esprimew xi tħassib u għamlu 
mistoqsijiet dwar il-metodi ta' ħidma tal-grupp. Fl-ewwel laqgħa tagħha bħala President uffiċjali tal-grupp ta' 
ħidma, is-Sa Ahuja ttrattat il-punti ewlenin kollha tat-tħassib tal-membri tal-grupp ta' ħidma. Reġgħet saħqet 
fuq il-fatt li f'dan il-proċess il-pinna se tkun f'idejn iċ-ċittadini, iżda ovvjament il-komponenti kollha se jkunu 
jistgħu jsemmgħu leħinhom. Il-proċess wasal f'dan l-istadju, u l-komponenti kienu mħeġġa jsemmgħu l-
opinjonijiet tagħhom dwar il-proposti attwali b'mod kemm jista' jkun konkret fil-laqgħa kif ukoll iressqu 
suġġerimenti bil-miktub biex is-Segretarjat Komuni mbagħad jintegrahom u jippreżentahom lill-portavuċi. 
Filwaqt li jżommu liċ-ċittadini fil-qalba tal-proċess ta' abbozzar, huma japprovaw kwalunkwe bidla 
f'koordinament mas-segretarjat. L-opinjonijiet diverġenti li jistgħu jinqalgħu jkunu jistgħu jiġu ppreżentati 
b'mod trasparenti. Bosta membri tal-grupp ta' ħidma kellhom reazzjoni pożittiva għal dan l-iskambju u qalu li 
fehmu li għad fadal żmien biex jikkontribwixxu għall-pro posti u jsawruhom flimkien maċ-ċittadini.  

Rigward il-kwistjonijiet politiċi ta' dan ir-raggruppament, il-membri l-oħra tal-grupp saħqu fuq l-importanza tal-
attivitajiet ta' riċerka u żvilupp u fuq il-bżonn ta' diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista bħala mod sostenibbli 



 

 

biex il-kumpaniji tal-UE jimxu 'l quddiem. Membri oħrajn saħqu fuq il-bżonn li l-UE tikser id-dipendenza 
tagħha mill-fjuwils fossili, speċjalment dawk li ġejjin minn barra l-UE. Diversi membri indikaw li se jkun 
neċessarju jeżaminaw dak li l-gruppi ta' ħidma l-oħra qegħdin jiddiskutu li jikkoinċidi mat-temi ttrattati bil-għan 
li jkun żgurat approċċ unifikat. Membru wieħed saħaq fuq il-fatt li l-impatt tal-prezzijiet għoljin fuq il-gruppi 
vulnerabbli għandu jkun rifless fil-proposta. Membri oħra semmew il-bżonn li jitwieżnu l-vantaġġi ta' 
ekonomija dinjija miftuħa; iċ-ċittadini saħqu li dan ir-raggruppament m'għandux l-għan li jiżola l-UE mid-dinja, 
iżda pjuttost li l-UE tadotta strateġija biex tkun protagonista fix-xena internazzjonali. L-awtosuffiċjenza u d-
diversità tal-provvisti kienu, it-tnejn li huma, strumenti potenzjali, b'mod xieraq għas-setturi kkonċernati, kif 
kien ukoll il-potenzjal għax-xiri komuni ta' gass u enerġija importati. 

Raggruppament II  

Għal dak li għandu x'jaqsam mad-definizzjoni tal-istandards fi ħdan l-UE u barra mill-UE, l-enfasi ngħatat lill-
isforzi ta' protezzjoni ambjentali, lid-drittijiet tal-bniedem u fid-dawl tal-mod kif l-oġġetti jiġu prodotti qabel il-
forniment u x-xiri. Il-membri enfasizzaw proċess fuq skala tal-UE li jista' jinforma liċ-ċittadini dwar l-impatti ta' 
natura etika tal-kummerċ kif ukoll il-bżonn li l-UE tassumi rwol ta' tmexxija f'dik li hija responsabbiltà soċjali 
korporattiva. Saret diskussjoni ulterjuri bejn iċ-ċittadini u l-membri l-oħra bil-għan li jiddeterminaw jekk ċerti 
abbozzi ta' proposti setgħux jiġu modifikati jew trasferiti. Ġie enfasizzat li l-UE għandha tkun fuq quddiem 
nett fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-konfini tagħha u lil hinn. Kien barra minn hekk 
importanti li jiġi rikonoxxut ir-rwol tal-kummerċ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw.  

Raggruppament III 

Id-diskussjoni dwar il-proċess deċiżjonali u l-koeżjoni fi ħdan l-UE kienet iċċentrata fuq il-bidla mill-unanimità 
għall-vot b'maġġoranza kwalifikata u fuq jekk għandux ikun hemm eċċezzjonijiet fl-oqsma li fihom l-unanimità 
tibqa' meħtieġa. Issemma l-bżonn ta' azzjoni aktar rapida fi żminijiet ta' kriżi internazzjonali u ta' approċċ 
ibbilanċjat fir-rigward tat-tkabbir. Il-membri tal-grupp komplew jispjegaw u jeżaminaw il-vot b'maġġoranza 
kwalifikata. Uħud mill-membri semmew ukoll żvantaġġi potenzjali tal-vot b'maġġoranza kwalifikata, meta dak 
li jkun iqis li jista' jippreġudika leħen il-pajjiżi ż-żgħar fid-deċiżjonijiet importanti jew idgħajjef l-għaqda tal-
Unjoni fir-rigward tad-deċiżjonijiet. Għall-finijiet ta' dan il-grupp ta' ħidma, ġie rakkomandat li jiġi speċifikat li l-
vot b'maġġoranza kwalifikata huwa awspikabbli b'mod partikolari għall-affarijiet barranin u għas-sigurtà, 
filwaqt li l-gruppi ta' ħidma l-oħra jeżaminaw il-kwistjoni għal setturi oħrajn. Fir-rigward tat-tkabbir, issemma l-
bżonn li titqies l-integrazzjoni differenzjata. Iċ-ċittadini ssottolinjaw li l-għan tagħhom mhuwiex li jimblukkaw lil 
xi membri ġodda milli jidħlu fl-UE, iżda pjuttost iridu li l-UE taħdem fuq it-tisħiħ tal-għaqda u tal-kapaċità 
deċiżjonali tagħha fost l-Istati Membri attwali sabiex tkun organizzazzjoni aktar stabbli u b'saħħitha meta tiġi 
biex tilqa' fi ħdanha lill-membri l-ġodda. Iċ-ċittadini impenjaw ruħhom li jaħdmu fuq riformulazzjoni ta' din il-
proposta biex tkun kemm jista' jkun ċara.  

Raggruppament IV 

Iċ-ċittadini saħqu fuq il-bżonn li ssir enfasi fuq l-informazzjoni, l-edukazzjoni u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
f'dik li hi l-UE u r-rwol tagħha fid-dinja. Iċ-ċittadini saħqu wkoll fuq il-bżonn li jkompli jiġi modifikat il-lingwaġġ 
tal-proposti attwali biex jirrifletti aħjar ix-xewqa tagħhom li l-UE tkun trasparenti u tinvolvi liċ-ċittadini. Fid-
diskussjoni ta' dan ir-raggruppament, ġie diskuss jekk kienx iktar xieraq li dan is-suġġett jiġi diskuss fil-Grupp 
ta' ħidma dwar l-edukazzjoni. Il-membri l-oħra saħqu li t-trasparenza hija biss utli jekk il-proċessi deċiżjonali 
jkunu aktar sempliċi u aktar faċli biex jinftiehmu. Dan l-aspett għandu jkun tema ċentrali għall-futur anki għal 
politiki tassew orjentati lejn iċ-ċittadini. 

Raggruppament V 

Filwaqt li l-UE tqieset bħala attur b'saħħtu fix-xena internazzjonali, ġiet indirizzata s-sigurtà kollettiva ta' bosta 
forom – forzi armati konġunti, armata Ewropea, l-obbligu ta' għajnuna u assistenza reċiproċi tal-Artikolu 42.7 
– u ngħatat importanza lill-UE bħala sieħba b'saħħitha għall-prinċipji u għall-valuri sodi fid-dinja kollha. Iċ-
ċittadini semmew ukoll li dan ir-raggruppament ma għandux ikun limitat għad-difiża biss. Membri oħrajn 
indikaw li d-difiża u l-protezzjoni jistgħu jieħdu diversi forom. Biex dan jinkiseb jeħtieġ li jkun hemm regoli 
komuni aċċettati minn kulħadd. Il-valuri u l-liġijiet tal-UE għandhom ikunu vinkolanti u infurzabbli. Iċ-ċittadini 
enfasizzaw li kwalunkwe forma ta' difiża kollettiva jew komuni ma tridx tkun iċċentrata fuq l-aggressjoni iżda 
pjuttost tkun mezz ta' difiża u ta' tisħiħ tar-riżorsi kollettivi biex l-UE tkun difensur tal-paċi fid-dinja. Ir-
relazzjoni tal-UE man-NATO ġiet diskussa u, fatt importanti, ċerti membri kienu jaqblu ma' identità Ewropea 
aktar b'saħħitha f'din is-sħubija trans-Atlantika. Parteċipanti oħra semmew il-kwistjoni ta' sforzi komuni għall-
protezzjoni taċ-ċibersigurtà u l-adozzjoni reċenti tal-"Boxxla Strateġika" tal-UE. 



 

 

Osservazzjonijiet konklużivi 

Is-Sa Ahuja kkonkludiet il-laqgħa billi indikat li s-Segretarjat Komuni se jimmodifika l-abbozzi preliminari tal-
proposti biex jitqiesu s-suġġerimenti li saru mill-membri u mill-komponenti tal-grupp ta' ħidma. Iċ-ċittadini se 
jibqgħu l-qofol ta' dawn il-proposti, u jekk ikun hemm rakkomandazzjonijiet popolari minn komponenti oħra li 
ma jkunux allinjati mal-prijoritajiet taċ-ċittadini, dawn se jiġu indikati. F'dan id-dibattitu plenarju u f'dawk futuri, 
il-President se tispjega s-sitwazzjoni attwali tal-grupp ta' ħidma, filwaqt li l-portavuċi se jieħu f'idejh il-
preżentazzjoni tal-proposti u tal-loġika warajhom. . 

 


