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RENDIKONT SOMMARJU 

 

Grupp ta' ħidma dwar il-Valuri u d-drittijiet, l-istat tad-dritt, is-sigurtà, 
 

ippresedut minn Věra JOUROVÁ, Viċi President, Kummissjoni Ewropea 
 

Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 9.00 – 11.00, Strasburgu – format ibridu 

 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

 

Il-President Věra JOUROVÁ bdiet il-laqgħa billi fakkret fis-sitwazzjoni internazzjonali traġika u enfasizzat l-
isforzi tal-UE maħsuba biex idgħajfu lill-aggressur Russu u tingħata akkoljenza lir-rifuġjati mill-Ukrajna bħala 
turija tal-għaqda u tar-reżiljenza Ewropea.  
 

Il-President imbagħad iċċarat xi punti dwar il-proċedura u l-passi li jmiss, u spjegat li din il-laqgħa kienet se 
sservi bħala l-aħħar ċiklu ta' diskussjonijiet u ġbir ta' kontributi dwar ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. 
Id-diskussjonijiet kienu se jiġu strutturati fuq ħames raggruppamenti ta' rakkomandazzjonijiet relatati mal-
Valuri u d-drittijiet, l-istat tad-dritt u s-sigurtà, jiġifieri: (i) id-drittijiet tal-annimali u l-agrikoltura, (ii) il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni, l-ugwaljanza u l-kwalità tal-ħajja, (iii) il-media, l-aħbarijiet foloz, id-

diżinformazzjoni, il-verifika tal-fatti u ċ-ċibersigurtà, (iv) il-protezzjoni tad-data u (v) l-istat tad-dritt, il-valuri 

demokratiċi u l-identità Ewropea.  

 

Il-President JOUROVÁ finalment ippreċiżat li d-diskussjonijiet tal-laqgħa se jlaħħmu, flimkien mal-kontributi 

li waslu s'issa, skont ir-regoli tal-Konferenza, l-abbozzi tal-proposti li se jitħejjew minnha u miż-żewġ 
portavuċi tal-grupp, bl-assistenza tas-Segretarjat Komuni, qabel il-laqgħa li jmiss tal-25 ta' Marzu. Dawn l-

abbozzi ta' proposti mbagħad se jiġu diskussi fil-laqgħat li jmiss bħala parti mis-sessjonijiet plenarji tal-

Konferenza invista tad-9 ta' Mejju, bħala data ta' preżentazzjoni tar-rapport definittiv.  

 

2. Diskussjoni 

 

Il-President imbagħad fetħet id-diskussjoni, strutturata fuq ir-raggruppamenti, u kull darba tat il-kelma liċ-

ċittadini biex jiftħu d-dibattitu.  

 

 2.1 Drittijiet tal-annimali u agrikoltura 
 

Iċ-ċittadini talbu azzjonijiet konkreti u rapidi biex lil ħajjet l-annimali jingħataw drittijiet u dinjità.  
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Sostnew ukoll li l-biedja u l-agrikoltura sostenibbli fl-UE għandhom jiġu żviluppati ulterjorment bil-għan li 
jitħares b'mod adegwat l-ambjent, partikolarment permezz ta' inċentivi mogħtija lill-kumpaniji li 

jirrispettaw l-istandards ambjentali u diżinċentivi lil dawk li ma jirrispettawhomx.   

 

Issemmew ukoll ir-relazzjonijiet kummerċjali mal-pajjiżi terzi; skont iċ-ċittadini, dawn għandhom ikunu 
konsistenti mal-miżuri u mal-istandards applikati fl-UE. Għaldaqstant, għandha tingħata prijorità lill-
importazzjonijiet ta' prodotti minn pajjiżi terzi li huma allinjati mal-politiki ambjentali tagħna.  
 

 2.2 Ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, ugwaljanza u kwalità tal-ħajja 

 

Il-President osservat li xi aspetti ta' dan ir-raggruppament jikkoinċidu ma' dawk tal-grupp ta' ħidma dwar l-
affarijiet soċjali u, fi stadju ulterjuri, dawn se jkollhom jiġu rregolati ma' xulxin.  
 

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut, ġie rakkomandat li l-UE għandha tiżviluppa politika dwar il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fis-suq tal-impjiegi, speċjalment għaż-żgħżagħ u għall-persuni f'età akbar, u 

li għandhom jingħataw sussisdji u ħelsien mit-taxxa lil dawk il-kumpaniji li jkunu konformi ma' din il-politika. 

Ġie rrimarkat ukoll li t-trade unions għandhom ikunu involuti biex jiżguraw li l-kumpaniji jirrispettaw dawn 

ir-regoli fuq il-post tax-xogħol, u li għandhom jingħataw il-kwalifiki u t-taħriġ f'dan il-qasam.  

 

Ċerti parteċipanti talbu wkoll l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-UE li tipprevedi li sussidji għaż-żgħażagħ 
biex dawn tal-aħħar isiru indipendenti u emanċipati, kif ukoll garanzija ta' perjodu b'impjieg. Talbu wkoll li 
jingħataw benefiċċji lill-kumpaniji li jiggarantixxu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.  
 

Għadd ta' parteċipanti esprima x-xewqa tiegħu li jwessa' n-nozzjoni ta' stat tad-dritt billi jiddaħħlu d-

drittijiet soċjali fil-materja, biex ikun żgurat li d-drittijiet soċjali jkunu superjuri għad-drittijiet ekonomiċi. Il-
kwistjoni tal-protezzjoni taċ-ċittadini vulnerabbli għandha tkun fil-qalba tal-istat tad-dritt u tal-valuri 

Ewropej.  

 

Issemma wkoll in-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-regoli fis-seħħ relatati mal-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni, u wħud mill-parteċipanti enfasizzaw li tali regoli diġà jeżistu fit-Trattat u speċjalment fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Uħud talbu li jiġu evitati l-klawżoli ta' nonparteċipazzjoni (opt-outs) 

mitluba minn Stati Membri individwali fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Karta.  

 

Bħala konklużjoni, numru żgħir ta' kelliema semma l-bżonn ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Konvenzjoni ta' 

Istanbul.  

 

 2.3 Media, aħbarijiet foloz, diżinformazzjoni, verifika tal-fatti, ċibersigurtà 

 

Il-President JOUROVÁ ġibdet l-attenzjoni għal xi aspetti f'dan ir-raggruppament li jikkoinċidu ma' dawk tal-
grupp ta' ħidma dwar it-trasformazzjoni diġitali.  
 

Skont bosta parteċipanti, iċ-ċittadini għandhom bżonn media indipendenti, oġġettiva u bbilanċjata biex 
tingħeleb id-diżinformazzjoni, speċjalment fil-kuntest tal-gwerra fl-Ukrajna, li hija wkoll gwerra tal-

informazjzoni. Biex dan jintlaħaq, diversi parteċipanti sostnew standards minimi fuq livell tal-UE rigward l-

indipendenza tal-media, kif ukoll il-promozzjoni tal-pluraliżmu medjatiku u l-prevenzjoni ta' monopolji fis-

settur tal-media.  
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Ħafna kelliema talbu wkoll sistema ta' verifika tal-fatti u tal-informazzjoni, li għandha tkun fuq pjattaforma 
online aċċessibbli għal kulħadd. Pjattaforma bħal din tista' titmexxa minn istituzzjoni tal-UE jew minn 

kumpanija privata kkummissjonata għal dan l-iskop. Barra minn hekk, ir-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili fil-konfutazzjoni tal-manipulazzjonijiet tal-informazzjoni ġie rikonoxxut u għandu jissaħħaħ; il-
kwistjoni tal-monetarizzazzjoni tad-diżinformazzjoni għandha bżonn tiġi indirizzata b'urġenza. Element 
ieħor li ssemma ħafna kien il-bżonn ta' żvilupp tal-edukazzjoni dwar il-media, tal-edukazzjoni ċivika u tal-
istorja tal-UE fl-iskejjel.  

 

Minn perspettiva oħra, id-dibattitu aċċenna wkoll għall-kwistjonijiet taċ-ċibersigurtà, li fihom għandhom 
isiru sforzi biex il-kapaċitajiet ta' difiża tal-UE u tal-Istati Membri jissaħħu, anki permezz ta' implimentazzjoni 
aħjar u miżuri ġodda f'dan il-qasam.  

 

 2.4 Protezzjoni tad-data 

 

Filwaqt li l-parteċipanti rrikonoxxew li diġà jeżisti regolament tal-UE dwar dan is-suġġett, osservaw li xorta 
għandu jsir progress, b'mod partikolari f'dik li hija l-protezzjoni tal-minuri online. Issemmew ukoll miżuri 
addizzjonali, bħal penali eħrex kontra minn jabbuża.  
 

F'livell ġenerali, bosta parteċipanti ġibdu l-attenzjoni għall-bżonn ta' applikazzjoni uniformi tal-GDPR fl-Istati 

Membri kollha, u ssemmiet ir-rabta li teżisti bejn id-data personali u l-iskopijiet tad-diżinformazzjoni.  
 

 

 2.5 Stat tad-dritt, valuri demokratiċi u identità Ewropea 

 

Diversi parteċipanti kienu favur il-fatt li, fi ħdan il-mekkaniżmu tal-kundizzjonalità, għandhom jiġu 
mmontorjati aktar oqsma b'rabta ma' kwalunkwe tip ta' ksur tal-istat tad-dritt, bħall-ksur tal-libertà tal-

kelma, tar-rispett tad-drittijiet tal-persuni LGBTI, jew tal-aċċess għall-assistenza tas-saħħa fost l-eżempji li 
ssemmew b'mod partikolari.  

 

B'referenza għall-konferenza annwali possibbli relatata mar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istat 

tad-dritt, uħud mill-parteċipanti saħqu fuq l-importanza li fil-proċess jiġu involuti ċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili 
tal-UE, kif ukoll l-livelli differenti ta' governanza, fosthom il-livell reġjonali u lokali, kif ukoll il-parlamenti 

nazzjonali. Pereżempju, il-Kummissjoni Ewropea setgħet tippreżenta r-rapport annwali tagħha f'kull Stat 
Membru quddiem il-parlament nazzjonali.  

 

Xi parteċipanti semmew il-kwistjoni tal-prinċipju tal-unanimità li, fil-fehma tagħhom, iħalli impatt fuq il-
proċess deċiżjonali f'dan il-qasam.  

 

Finalment, diversi parteċipanti insistew fuq il-bżonn li ċ-ċittadinanza Ewropea tiġi integrata b'elementi 
sostanzjali li jkunu ġejjin, pereżempju, mid-dritt sekondardju tal-UE.  

 

 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
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Il-President Věra JOUROVÁ għalqet il-laqgħa billi rringrazzjat lill-parteċipanti kollha tal-kontribut prezzjuż 
tagħhom. Enfasizzat li l-kontributi tal-membri se jitqiesu debitament u tistenna b'interess kbir il-laqgħa tal-
25 ta' Marzu, li qabilha l-membri se jirċievu l-ewwel abbozzi ta' proposti għal finijiet tad-diskussjoni.  

 


