
 
 

RENDIKONT SOMMARJU 
Grupp ta' Ħidma tas-sessjoni plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-
Ewropa dwar l-UE fid-Dinja, Strasburgu, il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 

09.00 - 11: 00 
 

President: il-Ministru Hans Dahlgren, Portavuci:  
(Interpretazzjoni bl-EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Ftuħ tal-laqgħa 
 
Peress li l-Ministru Dahlgren wasal tard minħabba ħsara fil-ferrovija, din ir-raba' laqgħa tal-grupp ta' ħidma 
nfetħet u inizjalment kienet ippreseduta minn Asees Ahuja, Direttur fis-Segretarjat ta' Koordinazzjoni tal-UE 
fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Hija enfasizzat li s-suġġetti ta' dan il-grupp ta' ħidma huma ta' prominenza wara l-
invażjoni Russa tal-Ukrajna.  

 
2. Diskussjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej 
 
Il-Ministru Dahlgren, b'kunsiderazzjoni tad-diskussjonijiet tiegħu mar-rappreżentanti taċ-ċittadini dwar il-grupp 
ta' ħidma, bagħat aġenda tematika bbażata fuq tliet temi li jirriflettu r-raggruppamenti ta' rakkomandazzjonijiet 
fl-ECP4: 
 

 Awtodipendenza u Stabbiltà 
 L-UE bħala sieħeb internazzjonali 
 UE b'saħħitha f'dinja paċifika 

 
Għal kull diskussjoni, il-President l-ewwel jistieden liċ-ċittadini biex jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
korrispondenti u jispjegaw ir-raġunament u l-motivi warajhom. Wara dan, oħrajn fil-grupp jistgħu jwieġbu u 
jkun hemm diskussjoni. Iċ-ċittadini żviluppaw sistema ta' raggruppamenti preferenzjali differenti li kienet 
kondiviża mal-bqija tal-grupp ta' ħidma fil-bidu ta' din il-laqgħa.  

 
Fluss 1:  Awtodipendenza u stabbiltà 
  
Il-President ġibed l-attenzjoni għas-sitt rakkomandazzjonijiet taħt dan is-suġġett. Dawn ivarjaw mill-iżvilupp 
ta' politiki biex jiġu żgurati l-affordabbiltà, is-sostenibbiltà u d-disponibbiltà ta' prodotti Ewropej etiċi għat-
tnaqqis tad-dipendenza fuq l-enerġija. 

L-ambaxxaturi taċ-ċittadini ppreżentaw rakkomandazzjonijiet dwar dan is-suġġett, fejn ġibdu attenzjoni 
partikolari għall-ħtieġa ta' awtonomija enerġetika (kif enfasizzaw l-avvenimenti reċenti), żvilupp ferm akbar ta' 
sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u l-ħtieġa li jissaħħu l-fruntieri esterni tal-UE.  Rappreżentant mill-panel taċ-
ċittadini Ġermaniżi ppreżenta r-rakkomandazzjonijiet tagħhom, li kienu jiffokaw fuq il-ħtieġa li r-rekwiżit tal-
unanimità jiġi sostitwit b'votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata (VMK) f'dak li għandu x'jaqsam mat-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-qasam tal-PESK. Il-panel Ġermaniż enfasizza wkoll il-ħtieġa ta' provvisti strateġiċi tal-enerġija 
u tal-ikel b'katina tal-provvista li ma tagħmilx daqstant ħsara lill-ambjent. 

Bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet, membri oħra tal-grupp ta' ħidma qasmu ideat biex iżommu f'moħħhom 
il-progress li jrid isir. Dawn varjaw minn enfasi fuq il-ħtieġa li jiġu ddiversifikati l-provvisti tal-enerġija u tal-ikel 
minflok li jkunu strettament awtosuffiċjenti. Diversi membri staqsew ukoll jekk dawn ir-rakkomandazzjonijiet 
kinux għadhom suffiċjenti minħabba li ġew ifformulati qabel l-invażjoni Russa tal-Ukrajna. Iċ-ċittadini 



ddefendew ir-rilevanza ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Il-President semma li r-rakkomandazzjonijiet jistgħu 
jitqiegħdu f'relazzjoni mal-kuntest il-ġdid meta jsir progress. 

Membri oħra ġibdu l-attenzjoni għal dokument abbozzat mill-Membri tal-PE li huma membri tal-grupp ta' 
ħidma. Ġew indirizzati wkoll l-importanza tal-Istat tad-Dritt u li l-UE ssir qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadini. 

Fluss 2:  L-UE bħala sieħeb internazzjonali 
 
Il-President ġibed l-attenzjoni għad-disa' rakkomandazzjonijiet taħt dan is-suġġett wiesa'. Dawn varjaw mill-
ixprunar tal-pożizzjoni tal-UE bħala sieħeb kummerċjali, għat-titjib tal-istandards etiċi, soċjali u ambjentali 
madwar id-dinja. Huma jissuġġerixxu wkoll produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli aktar awtonoma fl-Ewropa, kif 
ukoll involviment aktar b'saħħtu taċ-ċittadini. 

L-ambaxxaturi taċ-ċittadini ppreżentaw rakkomandazzjonijiet dwar dan is-suġġett. Ġibdu attenzjoni partikolari 
għal dawn il-kwistjonijiet: il-ħtieġa li jiġu ssanzjonati l-Istati li jonqsu milli jirrispettaw l-istandards, il-ħtieġa ta' 
sistema ta' punteġġ ekoloġiku, ix-xewqa li tiġi pprojbita l-esportazzjoni tal-iskart, il-ħtieġa li l-pajjiżi sħab li qed 
jiżviluppaw jiġu megħjuna jaqilbu għal politiki aktar ekoloġiċi u soċjali u l-ħtieġa ta' trasparenza u 
responsabbiltà fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE.  

Barra minn hekk, ġew kondiviżi rakkomandazzjonijiet mill-panel taċ-ċittadini nazzjonali Netherlandiżi. Huma 
enfasizzaw li l-UE għandha tieħu vantaġġ mis-saħħiet tagħha, li wieħed minnhom kien id-daqs u l-kapaċità 
tagħha li teżerċita influwenza aktar b'saħħitha minn pajjiżi individwali waħedhom. Kienet meħtieġa vuċi 
b'saħħitha tal-UE biex jiġu bbilanċjati r-Russja u ċ-Ċina, iżda l-UE teħtieġ il-kapaċità li tieħu deċiżjonijiet aktar 
malajr. Il-kooperazzjoni tal-armati Ewropej hija meħtieġa, anke jekk nippreferu soluzzjonijiet mhux vjolenti. 
Ġew kondiviżi wkoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-panel nazzjonali Litwan. Huma ffukaw fuq: it-tisħiħ tar-rabtiet 
mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant, it-tqegħid ta' sanzjonijiet aktar b'saħħithom fuq ir-Russja, is-solidarjetà fost l-
Istati Membri, aktar attenzjoni liċ-Ċina u l-Afrika u l-ħolqien ta' Ministru Ewropew għall-Affarijiet Barranin. Ir-
rakkomandazzjonijiet tal-panel Ġermaniż enfasizzaw il-ħtieġa li l-Patt Ekoloġiku tal-UE jkollu dimensjoni 
esterna – il-kriżi tal-Ukrajna ma tfissirx li l-kriżi klimatika tinsab wieqfa. 

Rappreżentanti oħra enfasizzaw il-ħtieġa li s-Soċjetà Ċivili u s-Sħab Soċjali jkomplu jiġu inklużi fil-ħidma 
għall-promozzjoni tad-demokrazija internament u esternament. Il-Patt Ekoloġiku ġie enfasizzat bħala mezz 
biex tinqata' aktar l-influwenza Russa. 

 
Fluss 3:  UE b'saħħitha f'dinja paċifika  
 
Il-President ġibed l-attenzjoni għas-seba' rakkomandazzjonijiet li jittrattaw varjetà ta' kwistjonijiet – bħat-teħid 
ta' aktar deċiżjonijiet b'maġġoranza kwalifikata minflok b'unanimità, l-istabbiliment ta' forzi armati konġunti, is-
sanzjonijiet tal-UE, kif ukoll rakkomandazzjonijiet relatati ma' kif iċ-ċittadini jistgħu jiġu infurmati aħjar u 
jitkompla d-djalogu. 

L-ambaxxaturi taċ-ċittadini ppreżentaw rakkomandazzjonijiet dwar dan is-suġġett, fejn ġibdu attenzjoni 
partikolari għar-rakkomandazzjonijiet 21 (it-tmiem tal-unanimità ħlief għat-tkabbir u l-prinċipji fundamentali 
tal-UE) u 26 (tkabbir biss wara l-konsolidazzjoni tal-UE), għodda ta' sanzjonijiet aktar effettiva, u forzi militari 
konġunti iżda għal finijiet difensivi biss.   
 
Membri oħra xtaqu jenfasizzaw ir-rwol li tinżamm il-paċi tal-interventi militari tal-UE aktar milli l-idea li l-UE 
ssir alleanza militari.   
 
Parteċipant wieħed ħass li t-terminu "forzi armati" jeħtieġ jiġi definit bi preċiżjoni u li n-NATO għandu jkollha 
preċedenza fi kwistjonijiet militari fejn il-parlamenti nazzjonali jkollhom l-aħħar kelma dwar l-involviment tal-
forzi armati. Ġew diskussi aktar il-kunċetti ta' Fond Ewropew għad-Difiża u l-Forzi Armati Konġunti Ewropej. 
Bl-invażjoni Russa tal-Ukrajna f'moħħ kulħadd, id-difiża u s-sigurtà u kif għandhom jiġu indirizzati bħala UE 
unifikata kienu punti ewlenin ta' diskussjoni. 
 
Iċ-ċittadini appellaw għal aktar trasparenza u edukazzjoni għal dawk madwar l-UE biex jifhmu aħjar il-
kompetenzi u l-proċeduri tagħha. Enfasizzaw li dan il-qasam huwa eżempju tal-ħafna aspetti li l-UE għandha 
fil-grupp ta' ħidma dinji ma' gruppi ta' ħidma oħrajn. Dan għandu jiġi kkunsidrat meta jiġu fformulati proposti 
sabiex isir progress. 
 



 Osservazzjonijiet konklużivi  
 
Il-President Dahlgren irringrazzja lil kulħadd għad-diskussjoni produttiva u ttama li din kienet ipprovdiet 
feedback utli għaċ-ċittadini. Huwa semma li kien f'Versailles il-jum ta' qabel għal-laqgħa straordinarja tal-
Kunsill Ewropew fejn il-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern kienu qablu dwar appoġġ politiku, umanitarju u militari 
għall-Ukrajna. Semma li r-rwol tal-UE fl-affarijiet internazzjonali issa qiegħed f'moħħ kulħadd, u l-UE nnifisha 
qed taġixxi b'għaqda u determinazzjoni. 

Qabel il-plenarja li jmiss, il-bord eżekuttiv se jiddiskuti l-passi li jmiss dwar kif għandhom jitmexxew 'il 
quddiem ir-rakkomandazzjonijiet. Sadanittant, id-diskussjonijiet jistgħu jkomplu wkoll fuq il-grupp WhatsApp. 


