
 

 

 
ABBOZZ TA' RENDIKONT SOMMARJU 

 

Grupp ta' Ħidma dwar l-UE fid-Dinja 
Ippreseduta mis-Sa Asee Ahuja (SE), is-7 ta' April 2022, 18.00 – 20.30 

 

Ftuħ tal-laqgħa 

Il-President saħqet li l-għan tal-laqgħa kien li jiġu ffinalizzati l-proposti. Id-dokument rivedut li ngħata lill-

membri tal-grupp ta' ħidma kien qies il-punti msemmija fil-laqgħa preċedenti tagħna tal-grupp ta' ħidma kif 

ukoll il-feedback bil-miktub ippreżentat mill-membri. Is-Segretarjat Komuni kien ikkollabora mal-komponent 

taċ-ċittadini meta abbozza dawn il-modifiki. Is-suġġerimenti kollha ġew ikkunsidrati, xi wħud biss ma ġewx 

inklużi mill-komponent taċ-ċittadini. Il-President enfasizzat ukoll li kellha laqgħa informali maċ-ċittadini li saret 

virtwalment nhar it-Tlieta. Filwaqt li eżaminaw il-proposti riveduti mħejjija għal din il-laqgħa, il-President u l-

portavuċi ħassew li l-kontributi kienu tat-tip li offrew profondità u ma tbegħdux wisq minn dak li ċ-ċittadini 

kellhom fil-qofol tal-proposti tagħhom – ir-rakkomandazzjonijiet. Iċ-ċittadini ddeċidew ukoll li kwalunkwe 

suġġett li seta' jikkoinċidi ma' gruppi ta' ħidma oħra jinżamm f'dan il-grupp ta' ħidma peress li kien hemm 

tabilħaqq aspetti speċifiċi tar-relazzjonijiet esterni li ġew indirizzati fil-proposti. 

 

Kif sar f'laqgħat preċedenti, il-proposti ġew indirizzati fl-ordni ta' raggruppamenti, din id-darba proposta wara 

proposta sabiex jiġi indirizzat kwalunkwe nuqqas ta' qbil persistenti jew kwalunkwe xewqa għal titjib mill-

komponenti kollha tal-grupp ta' ħidma. 

 

Qabel ma l-proposti kollha ġew indirizzati individwalment, kien hemm dibattitu dwar ir -rilevanza ta' xi wħud 

minn dawn il-proposti f'dan il-grupp ta' ħidma, enfasizzat b'mod speċjali mill-komponent tal-parlamenti 

nazzjonali tal-grupp ta' ħidma. Il-portavuċi mill-ġdid saħaq li dawn is-suġġetti kollha qed jiġu eżaminati mill-

perspettiva tal-UE li taġixxi f'kuntest internazzjonali. Xi komponenti oħra rrikonoxxew li x'aktarx hemm punti li 

jikkoinċidu ma' dawk ta' gruppi ta' ħidma oħra, iżda li aħjar ikun hemm punti li jikkoinċidu milli r -riskju li 

jitħallew barra xi proposti rilevanti. Il-grupp ta' ħidma qabel dwar approċċ inklużiv.  

Dibattitu dwar il-proposti 

Il-proposta nru 1 involviet dibattitu mqanqal li matulu l-ideat varjaw minn investimenti li qed isiru fil-livell tal-

UE u f'dak nazzjonali f'setturi strateġiċi għal użu ta' programmi eżistenti bħall -InvestEU. Ġie diskuss tħassib 

dwar l-indirizzar ta' żidiet potenzjali fuq terminu qasir fil-faqar għal dawn it-tipi ta' azzjonijiet strateġiċi. Iċ-

ċittadini rrikonoxxew li l-faqar u kwistjonijiet oħra fuq terminu qasir iridu jiġu indirizzati biex ikun hemm 

tranżizzjoni ġusta u ekwa, iżda li l-benefiċċji fuq terminu twil kienu immensi. Ġiet diskussa wkoll il-kwistjoni 

tal-awtonomija vs. il-protezzjoniżmu. Iċ-ċittadini ddefendew it-triq li ttieħdet lejn l-awtonomija f'oqsma 

strateġiċi, filwaqt li rrikonoxxew il-benefiċċji ta' suq kompetittiv u miftuħ. 

Il-proposti nru 2 u nru 3 ġew diskussi b'mod intensiv bħala għażliet li jikkoinċidu u li jidhru li jikkonverġu mal-

proposti li saru fi gruppi ta' ħidma oħra. Iċ-ċittadini saħqu li l-UE jeħtiġilha tkun kapaċi tiżgura riżorsi minn 

sorsi etikament difendibbli. Fil-proposta nru 3 dwar il-produzzjoni u l-provvista tal-enerġija, iċ-ċittadini 

argumentaw li r-rakkomandazzjonijiet kienu maħsuba preċiżament biex jibqgħu wesgħin biex b'hekk 

jippermettu li jiġu applikati f'sitwazzjonijiet futuri, minflok ma jsemmu pajjiżi/reġjuni speċifiċi.  

Il-proposta nru 4 ġġenerat l-itwal dibattitu fil-laqgħa. Iċ-ċittadini riedu jiżguraw li l-enfasi tibqa' fuq il-fatt li jridu 

li l-UE tkun rapida u effiċjenti meta tieħu d-deċiżjonijiet. Kien hemm dibattitu estensiv dwar il-vot 

b'maġġoranza kwalifikata: dwar kif tista' tintuża fl-ambitu tat-trattati attwali kif ukoll diskussjoni dwar bidla fit-

trattati sabiex issir applikabbli b'mod ġenerali. Id-diskussjonijiet dwar it-tkabbir iffukaw fuq il-fatt li tibqa' 



 

 

mfakkra l-importanza strateġika tat-tkabbir. Iċ-ċittadini dan jifhmuh u jixtiequ jaħdmu biex l-UE tkun 

b'saħħitha, stabbli u lesta għat-tkabbir, anke fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha.  

Il-proposta nru 5 ma kellhiex modifiki sinifikanti ppreżentati. 

Il-proposta nru 6 ġiet diskussa b'mod intensiv ukoll, u ħafna membri tal-grupp ta' ħidma wrew appoġġ ulterjuri 

għall-ideat li l-UE jeħtiġilha tkun attur b'saħħtu u tivvaluta r-relazzjoni tagħha man-NATO, filwaqt li tikkunsidra 

wkoll strateġiji ġodda ta' difiża – u dan kollu filwaqt li żżomm l-identità tagħha bħala promotur tal-paċi u tal-

prosperità fil-qofol ta' kwalunkwe għażla ta' difiża li ser issir. Il-kelliema ddiskutew il-pożizzjonijiet differenti 

dwar is-sħubija fin-NATO fid-diversi pajjiżi. Id-difiża ġiet diskussa anki b'mod relatat mal-awtonomija 

strateġika. Iċ-ċittadini għamlu appell favur midja ħielsa u ġusta li fiha d-diżinformazzjoni tkun tista' tiġi 

identifikata u miġġielda. Ġew espressi fehmiet differenti dwar l-estensjoni u l-eżistenza ta' xi tip ġdid ta' forzi 

armati tal-UE, iżda kien hemm qbil wiesa' li għandhom jintużaw għal finijiet difensivi.  

Il-proposta nru 7 involviet xi qbil ġenerali. Iċ-ċittadini talbu li r-reġimi ibridi għandhom jissemmew ukoll 

flimkien mar-reġimi awtokratiċi. Ġie mħeġġeġ lingwaġġ aktar pożittiv meta tiġi diskussa t -tħejjija tal-UE għat-

tkabbir. Din id-diskussjoni enfasizzat ukoll il-ħtieġa li naħsbu lil hinn minn sempliċiment il-Balkani tal-Punent 

f'termini ta' tkabbir, u ġie miftiehem li jintuża t-terminu "pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali", aktar 

milli ssir lista ta' tali pajjiżi. 

Osservazzjonijiet konklużivi 

Il-laqgħa damet aktar mill-ħin allokat, għalhekk ma kienx hemm interpretazzjoni disponibbli għall-aħħar 15-

il minuta tad-diskussjoni. Is-Sa Ahuja indikat li s-Segretarjat Komuni se jqis dan id-dibattitu u se jaħdem maċ-

ċittadini biex jagħmel kwalunkwe modifika addizzjonali għall-proposti – u l-għan huwa li l-proposti aġġornati 

jiġu kondiviżi mal-grupp ta' ħidma qabel ma jsiru disponibbli għad-dibattitu plenarju li se jsir nhar is-Sibt 

waranofsinhar. Il-fehmiet diverġenti, kif ukoll is-sorsi għall-proposti, se jissemmew b'mod ċar fir-riżultati tal-

grupp ta' ħidma. 


