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RENDIKONT SOMMARJU 
Grupp ta' ħidma dwar id-Demokrazija Ewropea, ippresedut minn Manfred WEBER, Parlament 

Ewropew 
Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022, 14.00 – 16.00 

 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 

Il-laqgħa saret f'format ibridu u kienet imxandra fuq webstreaming (ir-reġistrazzjoni hija disponibbli 
hawnhekk). Il-President ta merħba lill-membri u spjega li l-laqgħa kienet se tibda bi preżentazzjoni mir-
rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali, segwita minn dibattitu. L-għan kien li 
jitkomplew id-diskussjonijiet fl-ambitu tal-istruttura ta' ħidma identifikata għall-grupp ta' ħidma. Huwa 
ssottolinja li wara li tkun saret diskussjoni intensiva u kulħadd ikun sema' lil xulxin, kien importanti li 
tinbeda l-ħidma fuq suġġerimenti konkreti. F'dan ir-rigward, fakkar li l-proposti għandhom ikunu 
bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini u jiġbru mill-inqas kunsens fost il-komponenti tal-
Parlamenti nazzjonali, tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew. L-aħjar mod biex jiġi 
ffaċilitat il-proċess kien li jsir tentattiv biex jintlaħaq ftehim diġà fil-grupp ta' ħidma. Il-President innota 
wkoll l-interess politiku għoli fis-suġġetti tal-grupp ta' ħidma u rrefera b'mod partikolari għall-intervent 
reċenti tal-President Macron fil-Parlament Ewropew1. 
   

2. Diskussjoni 
 
Id-dibattitu beda bi preżentazzjoni minn żewġ ċittadini mill-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar "Id-
demokrazija Ewropea/valuri, drittijiet, stat tad-dritt u sigurtà". Huma faħħru l-approċċ tal-President 
rigward l-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-grupp ta' ħidma u nnutaw li xi ftit rakkomandazzjonijiet li 
jappartjenu għall-ewwel żewġ pilastri ma setgħux jiġu indirizzati bis-sħiħ f'Diċembru. Enfasizzaw b'mod 
partikolari dawk dwar id-demokrazija diretta, il-proċess kostituzzjonali għall-Unjoni Ewropea u t-tisħiħ 
tal-valuri demokratiċi fl-UE. Iċ-ċittadini spjegaw ukoll f'aktar dettall ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom 
dwar il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, l-edukazzjoni u l-informazzjoni dwar l-UE u ż-żgħażagħ. Enfasizzaw 
li kien importanti li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jipparteċipaw aktar fil-proċess deċiżjonali permezz ta' 
diversi strumenti, inklużi l-assemblej taċ-ċittadini, filwaqt li jiġu żgurati wkoll livell minimu ta' 
edukazzjoni politika fl-Istati Membri kollha tal-UE u aċċess għal informazzjoni affidabbli.  
 
Ir-rappreżentanti taċ-ċittadini mill-Belġju, Franza u n-Netherlands iddeskrivew l-eżiti ewlenin tal-panels 
rispettivi tagħhom, filwaqt li nnutaw ħafna punti konverġenti mar-rakkomandazzjonijiet fil-livell 
Ewropew. Enfasizzaw b'mod partikolari n-nuqqas ta' informazzjoni li jħossu ċ-ċittadini f'għadd ta' Stati 
Membri, kif ukoll il-kwistjonijiet relatati tal-aħbarijiet foloz, l-aċċessibbiltà tal-komunikazzjoni 
istituzzjonali u r-rwol kruċjali tal-edukazzjoni u l-media. Uħud mill-panels semmew ukoll is-suġġetti tal-
elezzjonijiet Ewropej, ir-rwol tal-istituzzjonijiet u l-ħtieġa ta' aktar trasparenza u effiċjenza fil-proċess 
deċiżjonali. 
 

2.1. Diskussjoni ta' segwitu dwar id-demokrazija u l-elezzjonijiet, proċess deċiżjonali 
 

 
1 Il-President Macron assuma l-kariga bħala parti mill-presidenza konġunta tal-Konferenza dwar il-Futur tal-
Ewropa mal-bidu tal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-UE fl-1 ta' Jannar 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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Fid-dibattitu li segwa, diversi kelliema ressqu argumenti favur jew kontra l-adozzjoni ta' sistema ta' 
votazzjoni għal partiti fil-livell tal-Unjoni Ewropea b'kandidati minn diversi Stati Membri (listi 
transnazzjonali), li fiha l-ħatra tal-President tal-Kummissjoni Ewropea tkun marbuta mar-riżultat tal-
elezzjonijiet Ewropej, or saħansitra kkunsidraw il-possibbiltà ta' elezzjoni diretta tal-President tal-
Kummissjoni. Uħud mill-kelliema semmew il-possibbiltà li l-Kunsill jgħaddi mill-vot b'unanimità għall-
vot b'maġġoranza kwalifikata, li jiġi introdott id-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva għall-Parlament 
Ewropew jew li jinbeda proċess kostituzzjonali għall-Unjoni Ewropea. Uħud mill-membri esprimew ir-
rieda tagħhom li jiftħu t-trattati, filwaqt li oħrajn wissew kontra d-diffikultajiet biex dan isir f'dan l-
istadju, filwaqt li enfasizzaw għadd ta' rakkomandazzjonijiet importanti taċ-ċittadini favur it-titjib tad-
demokrazija Ewropea li jistgħu jiġu implimentati fl-ambitu tal-qafas attwali. Xi kelliema staqsew dwar 
il-mod kif il-kontributi speċifiċi mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi jistgħu jiġu integrati fil-ħidma 
ulterjuri tal-grupp ta' ħidma. Membru wieħed semma l-importanza tad-demokrazija fuq il-post tax-
xogħol bħala karatteristika ewlenija ta' ekonomija soċjali tas-suq. 
  

2.2. Parteċipazzjoni taċ-ċittadini u żgħażagħ 
 
Ġiet espressa ħafna konverġenza dwar il-ħtieġa li tiġi pprovduta informazzjoni aħjar u li ċ-ċittadini jiġu 
inklużi aktar fit-tfassil tal-politiki tal-UE. Uħud mill-membri esprimew l-appoġġ tagħhom favur l-idea li 
l-assemblej taċ-ċittadini jsiru fuq bażi regolari biex isaħħu d-dibattitu fil-livell tal-UE. Waqt id-dibattitu 
tfakkret ukoll l-idea li jinħolqu spazji ta' konsultazzjoni online aħjar. Xi membri nnutaw li diġà kienu 
jeżistu għadd ta' għodod parteċipattivi u mekkaniżmi ta' konsultazzjoni. Ġie indikat li tali għodod 
għandhom, fi kwalunkwe każ, jitqiesu bħala komplementari għad-demokrazija rappreżentattiva, bl-
istess mod bħall-kontribut tas-soċjetà ċivili organizzata u tas-sħab soċjali, li kollha kellhom ir-rwol 
rispettiv tagħhom x'jiżvolġu. Iċ-ċittadini enfasizzaw li għalihom kien importanti li jħossuhom mismugħa 
u li r-rakkomandazzjonijiet kollha tagħhom jiġu diskussi u kkunsidrati bis-serjetà, mingħajr ma ssir 
għażla selettiva.  
 
It-titjib fl-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u l-informazzjoni dwar l-UE tqiesu aspetti marbuta 
mill-qrib mal-isforzi biex tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Ġie rikonoxxut li l-proċessi 
demokratiċi fil-livell tal-UE kienu kumplessi u, għalhekk, kien importanti li tingħata attenzjoni 
partikolari f'dik li hija komunikazzjoni ċara u sempliċi. Issemmew ukoll il-problema tad-diżinformazzjoni 
u r-rwol tal-media fl-għoti ta' informazzjoni dwar l-UE. Xi membri indikaw ir-rwol li l-parlamenti 
nazzjonali jista' jkollhom fl-iskrutinju tal-gvernijiet tagħhom u fl-istimolu tad-dibattitu fil-livell 
nazzjonali dwar il-kwistjonijiet tal-UE.  
 
Fir-rigward tal-età minima biex teżerċita d-dritt ta' vot, il-membri esprimew kummenti diverġenti. 
Tressqu l-ideat ta' diskriminazzjoni pożittiva taż-żgħażagħ fil-proċessi demokratiċi u l-valutazzjoni tal-
impatt tal-leġiżlazzjoni fuq iż-żgħażagħ.  
 
Il-Kopresident tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza, il-Viċi President tal-Kummissjoni Šuica enfasizzat il-
ħidma li diġà saret mill-istituzzjonijiet fir-rigward tal-kwistjonijiet indirizzati fir-rakkomandazzjonijiet 
taċ-ċittadini u fakkret fl-impenn tat-tliet Presidenti tal-istituzzjonijiet tal-UE li jisimgħu u jesploraw 
x'jista' jsir biex jiġi indirizzat aktar it-tħassib espress.  
 
 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
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Il-President ikkonkluda l-laqgħa billi esprima s-sodisfazzjon tiegħu li d-dibattitu ffoka fuq ir-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, b'mod partikolari dawk rigward l-involviment u l-parteċipazzjoni 
tagħhom, li kienu kruċjali għaċ-ċittadini. Huwa qies li ż-żewġ pilastri l-oħra (setgħa eżekuttiva u 
sussidjarjetà u proċeduri), li kienu ta' natura aktar teknika, setgħu jiġu koperti fil-laqgħa li jmiss tal-
grupp ta' ħidma. Fir-rigward tax-xogħlijiet futuri, huwa tenna x-xewqa tiegħu li l-grupp ta' ħidma jibda 
jaħdem fuq proposti konkreti. Dan jista' jsir billi jfassal dokument bil-miktub/informali bħala bażi, bl-
involviment xieraq taċ-ċittadini f'din il-ħidma. Kien importanti wkoll li jittieħed kont ta' liema inizjattivi 
kienu diġà ġew implimentati, dak li kien qed jiġi ppjanat u x-xogħol li fadal xi jsir. Huwa ssottolinja li l-
membri kollha kellhom jindirizzaw il-proċess b'rieda ta' kompromess sabiex ikunu jistgħu jikkonkludu.  
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ANNESS I. Aġenda tal-laqgħa tal-21 ta' Jannar 2022 
 

 

 

AĠENDA TAT-TIELET LAQGĦA TAL-GRUPP TA' ĦIDMA  
DWAR ID-DEMOKRAZIJA EWROPEA  

 
 

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2021– 14.00 – 16.00 
(format ibridu) 

 

 
1. Ftuħ mill-President  

 

2. Preżentazzjoni miċ-ċittadini tar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini 

Ewropej u l-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali rigward id-"Demokrazija Ewropea", 

segwita minn diskussjoni  

 

3. Skambju ta' fehmiet dwar id-Demokrazija Ewropea 

3.1   Setgħa eżekuttiva 

3.2   Sussidjarjetà u proċeduri 

3.3   Parteċipazzjoni taċ-ċittadini u żgħażagħ 

 

4. Preżentazzjoni tal-President dwar l-iskambji li għaddejjin fil-Pjattaforma Diġitali 

Multilingwi 

 

5. Kwistjonijiet varji 

 

6. Għeluq mill-President 
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ANNESS II. Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar id-Demokrazija Ewropea 
 

President:  Manfred WEBER (Parlament Ewropew)  

    

Titolu Isem Kunjom Komponent 

is-Sa Chiara ALICANDRO Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Michalakis ASIMAKIS Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Zoltán  BALCZÓ Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Olga BAUM Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Matouš BĚLOHLÁVEK Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Brando BENIFEI Parlament Ewropew 

is-Sa Mara BIZZOTTO Parlament Ewropew 

is-Sur Damian BOESELAGER Parlament Ewropew 

is-Sur Ioannis  BOURNOUS Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Nicolai BOYSEN Panels taċ-ċittadini nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Martina BRAMBILLA Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Gari  CAPPELLI Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Vasco CORDEIRO Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Annemieke DE CLERCK Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Bruno  DIAS Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Gašper  DOVŽAN Kunsill 

is-Sa Aleksandra   DULKIEWICZ Rappreżentant lokali/reġjonali 

is-Sur Pascal DURAND Parlament Ewropew 

is-Sa Anna ECHTERHOFF Soċjetà ċivili 

is-Sur Sandro GOZI Parlament Ewropew 

is-Sa  Eva Kjer  HANSEN Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Pablo  HISPÁN Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Pat KELLY Kunsill 

is-Sa Antonia KIEPER Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Wepke KINGMA Kunsill 

is-Sur Tomáš KOZÁK Kunsill 

is-Sur Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlament Ewropew 

is-Sur Reinhold  LOPATKA Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Esther LYNCH Sħab soċjali 

is-Sur Evangelos MEIMARAKIS Parlament Ewropew 

is-Sur Aleksandar MILISOV Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Dorien NIJS Panels taċ-ċittadini nazzjonali/avvenimenti 

is-Sur Jorge Luis PAZOS LÓPEZ  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Anti  POOLAMETS Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Arnoldas PRANCKEVIČIUS Kunsill 
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is-Sur Paulo RANGEL Parlament Ewropew 

is-Sa Ariane  RODERT Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Hans  ROTHENBERG Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlament Ewropew 

is-Sur Hermano  SANCHES RUIVO Rappreżentant lokali/reġjonali 

is-Sur Axel  SCHÄFER Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Kaspar SCHULTZ Panels taċ-ċittadini nazzjonali/avvenimenti 

is-Sur Pedro SILVA PEREIRA Parlament Ewropew 

is-Sur Sven SIMON Parlament Ewropew 

is-Sa Lucie  STUDNIČNÁ Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sa Dubravka ŠUICA Kummissjoni Ewropea 

is-Sa Wiktoria TYSZKA-ULĘŻAŁKA Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Apostolos TZITZIKOSTAS Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sur Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Andris VĪTOLS Kunsill 

 


