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RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' Ħidma dwar id-Demokrazija Ewropea, ippresedut minn Manfred WEBER, Parlament 
Ewropew 

11 ta' Marzu 2022, 14.00 – 16.00 

 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 

Il-laqgħa saret b'mod remot u xxandret dirett online (ir-reġistrazzjoni hija disponibbli hawnhekk). 
Il-President saħaq li l-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna ħolqot sitwazzjoni ġdida, bil-poplu 
Ukren jiġġieled għal stil ta' ħajja Ewropew, inkluż id-dritt li jeleġġi l-president tiegħu. Fil-fehma tiegħu, 
dak li qiegħed jiġri fi Kiev kien mument deċiżiv għall-Ewropa u jagħmiiha aktar importanti li terġa' ssir 
diskussjoni dwar l-Ewropa u li l-Konferenza tagħti riżultati. Fir-rigward tal-abbozz ta' dokument 
informali ċċirkolat qabel il-laqgħa, huwa saħaq li dan seta' jiġi diskuss liberament mil-lat ta' struttura, 
format u kontenut. L-għan ewlieni tal-laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma kien li jiffoka fuq is-suġġerimenti 
konkreti li saru. Huwa qal li dakinhar stess filgħodu kien iddiskuta d-dokument mar-rappreżentanti taċ-
ċittadini, li kienu diġà talbu bidliet fil-format, iżda wkoll fl-abbozzar, biex jirriflettu aħjar l-ideat wara r-
rakkomandazzjonijiet tagħhom. Huwa ħabbar li kien infurmat li s-Sa Le Grip kienet se tikkoordina l-
pożizzjoni tal-parlamenti nazzjonali fil-Grupp ta' Ħidma u li l-Viċi President Šuica kienet se tagħmel l-
istess għall-Kummissjoni. Huwa fakkar lill-Kunsill biex jidentifika persuna biex tikkoordina l-pożizzjoni 
tiegħu wkoll. Il-President imbagħad issuġġerixxa li l-ewwel jiġu diskussi kwistjonijiet proċedurali u, 
wara, il-kontenut tad-dokument informali, punt punt.  
  

2. Diskussjoni 
 

Il-membri tal-Grupp ta' Ħidma mbagħad ipparteċipaw f'diskussjoni dwar kwistjonijiet proċedurali.  
Diversi parteċipanti saħqu fuq l-importanza li fil-Gruppi ta' Ħidma jiġi segwit approċċ orizzontali fit-
tħejjija tal-abbozz ta' proposti. Ir-rappreżentanti taċ-ċittadini nnutaw li jixtiequ verżjoni li tidentifika 
lill-awtur ta' kull proposta b'mod aktar ċar. Żewġ membri qalu li l-metodoloġija, b'mod partikolari, 
kellha bżonn tkun oġġettiva u trasparenti, u segwita orizzontalment, filwaqt li tpoġġi l-kontribut taċ-
ċittadini fiċ-ċentru, u talbu lill-President jerġa' jikkunsidra d-dokument informali propost. Membri oħra 
ġeneralment laqgħu l-abbozz tad-dokument informali, u sostnew li kien importanti li l-proċess tal-
abbozzar jinbeda. Ħafna membri enfasizzaw li kull membru għandu jkun jista' jesprimi l-ideat tiegħu u 
jaħdem fuq proposti fuq bażi ekwa fi ħdan il-grupp ta' ħidma. Tqajmet mistoqsija dwar kif il-kontribut 
mill-Pjattaforma kien se jiġi integrat, b'tali mod li l-ideat taċ-ċittadini jiġu inklużi b'mod xieraq. Membru 
wieħed ħass li xi wħud mis-suġġerimenti jkun diffiċli li jintlaħaq qbil dwarhom b'kunsens, jew li jiġu 
ratifikati fil-livell nazzjonali madwar l-UE. Ħafna membri esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-proċess 
kollu tal-Konferenza, li ma kienx ċar biżżejjed. 
 
Xi membri talbu wkoll kjarifiki dwar il-ħatra u r-rwol tal-koordinatur għall-parlamenti nazzjonali, u kif 
il-Grupp ta' Ħidma se jistabbilixxi l-pożizzjoni tiegħu. Il-President spjega li l-COSAC ressqet il-proposta 
min-naħa tal-parlamenti nazzjonali. Huwa fakkar li jkun f'idejn kull komponent li jinnomina kelliem biex 
jikkoordina l-pożizzjoni tal-komponent fi ħdan il-grupp ta' ħidma. Fakkar ukoll li l-kunsens bejn l-erba' 
komponenti jibqa' r-regola bażika u li, bi qbil mar-Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza, ma kienet ħa 
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ssir l-ebda votazzjoni fil-Grupp ta' Ħidma. Huwa assigura liċ-ċittadini li kull waħda mir-
rakkomandazzjonijiet tagħhom issemmiet fl-abbozz, iżda li kien dispost li jsir titjib fit-test b'tali mod li 
jkun aktar ċar. Xi wħud qiesu li l-eżitu tal-Grupp ta' Ħidma għandu jirrifletti wkoll id-differenzi ta' 
opinjoni minn membri oħra. 
 
L-ewwel kapitolu tal-abbozz ta' dokument informali mbagħad ġie diskuss, li jittratta ż-żieda fil-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-involviment taż-żgħażagħ fid-demokrazija Ewropea kif ukoll l-istat tad-
dritt.  
 
Il-membri għamlu l-kummenti ewlenin li ġejjin dwar il-punti koperti: 
 

• Xi membri semmew li kienu xettiċi dwar referenda madwar l-UE kollha, filwaqt li qiesu din 
bħala kwistjoni sensittiva, u staqsew dwar il-kwistjonijiet soġġetti għal tali referenda. Iċ-
ċittadini ċċaraw li tali referenda jintużaw f'każijiet eċċezzjonali għal suġġetti ta' importanza 
partikolari. 

• Fir-rigward tal-assembleji taċ-ċittadini, il-membri għamlu suġġerimenti differenti dwar kemm-
il darba dawn jistgħu jseħħu (eż. kull sena u/jew f'nofs it-terminu bejn l-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew; strutturati skont l-aġenda politika u istituzzjonali tal-UE).  Membru 
wieħed staqsa x'kien ifisser "mandat limitat" għal dawn l-assembleji u ieħor issuġġerixxa li 
jissemmew panels "tematiċi", kif ukoll li jiġi żgurat li jiġu involuti parteċipanti mill-isfondi soċjali 
kollha. Iċ-ċittadini kkummentaw li kienu ssuġġerew perjodu ta' bejn 12 u 18-il xahar u li l-għan 
ewlieni kien li tiġi żgurata rotazzjoni bejn iċ-ċittadini f'dawn l-assembleji. Kien importanti wkoll 
li jekk l-istituzzjonijiet tal-UE se jsegwu r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, huma jiġġustifikaw 
dan kif xieraq. 

• Fir-rigward tar-rakkomandazzjoni biex tinħoloq pjattaforma diġitali multifunzjonali, iċ-ċittadini 
indikaw li idea importanti wara r-rakkomandazzjoni kienet li tinħoloq infrastruttura għall-
votazzjoni online, li jeħtieġ li tiġi riflessa. 

• Iċ-ċittadini talbu wkoll li tiġi riflessa aħjar il-ġustifikazzjoni wara r-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom dwar l-użu tal-intelliġenza artifiċjali u t-teknoloġiji tat-traduzzjoni, u dwar l-
interazzjonijiet online u offline bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini, inkluża l-idea li jiġu 
inklużi persuni b'kull livell ta' edukazzjoni fl-interazzjonijiet.  

• Fir-rigward tal-programmi dwar l-UE fl-iskola, iċ-ċittadini spjegaw li l-għan kien li t-tfal jiġu 
mgħallma dwar il-proċessi demokratiċi qabel ma jsiru votanti żgħażagħ. Huma saħqu wkoll li l-
enfasi m'għandhiex tkun fuq sigħat addizzjonali, iżda pjuttost fuq il-kontenut, jiġifieri t-tagħlim 
dwar iċ-ċittadinanza attiva, l-etika u l-valuri demokratiċi. Fid-dibattitu, l-idea kisbet l-appoġġ, 
filwaqt li xi kelliema wissew kontra r-riskju ta' standardizzazzjoni tal-kurrikuli tal-iskejjel. L-
iżvilupp ta' kurrikulu komuni għall-adozzjoni volontarja mill-Istati Membri ssemma bħala 
possibbiltà waħda. Tqajmu wkoll l-importanza tat-tagħlim mhux formali u l-programm 
Erasmus+. 

• Dwar il-kontroll tal-leġiżlazzjoni fost iż-żgħażagħ, xi membri talbu għal aktar ċarezza. Fid-
dibattitu ssemmew valutazzjoni tal-impatt ta' leġiżlazzjoni ġdida u mekkaniżmu ta' 
konsultazzjoni maż-żgħażagħ. 

• Fir-rigward tal-istat tad-dritt, il-President indika li t-tmexxija kienet f'idejn il-Grupp ta' Ħidma 
dwar il-Valuri u d-drittijiet, l-istat tad-dritt u s-sigurtà. Il-kelliema ġeneralment appoġġjaw l-
idea li l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' kundizzjonalità tiġi estiża għall-ksur kollu tal-istat tad-
dritt. Barra minn hekk, issemmew l-ideat tat-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tar-rapporti 
dwar l-istat tad-dritt biex dawn jinkludu l-libertà ta' assoċjazzjoni u l-protezzjoni tal-ispazju 
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ċiviku, u r-rieżami tal-proċedura tal-Artikolu 7. Membru wieħed qajjem il-kwistjoni tal-identità 
kostituzzjonali tal-Istati Membri. 

 
B'mod aktar ġenerali, xi membri ssuġġerew l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-ordni tas-suġġetti koperti fid-
dokument informali, jew aktar elaborazzjoni dwar ir-rwoli rispettivi tad-demokrazija rappreżentattiva 
u parteċipattiva fl-UE. Oħrajn talbu li t-test ikopri r-rwol importanti tas-soċjetà ċivili organizzata u s-
sħab soċjali, li jista' jiġi żviluppat. Membru wieħed issuġġerixxa li ssir referenza għall-mekkaniżmi 
eżistenti għall-konsultazzjoni taċ-ċittadini, bħall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej u s-seduti ta' smigħ 
pubbliċi, li jistgħu jittejbu wkoll. 
 
Barra minn hekk, xi membri semmew l-appoġġ jew l-oppożizzjoni tagħhom għall-ideat imsemmija fit-
taqsimiet l-oħra tad-dokument informali. Il-kwistjonijiet importanti tad-diskors ta' mibegħda u l-
indirizzar tad-diżinformazzjoni tqajmu wkoll fil-kuntest tal-gwerra fl-Ukrajna. 
 
Il-Viċi President tal-Kummissjoni Šuica, fir-rwol tagħha bħala Kopresident, saħqet fuq l-importanza tal-
Konferenza fid-dawl tal-gwerra mibdija mill-Gvern Russu u li jiġu diskussi r-rakkomandazzjonijiet kollha 
miċ-ċittadini fil-Grupp ta' Ħidma. Fakkret ukoll fl-importanza li jiġu rispettati r-regoli ta' proċedura tal-
Konferenza. Barra minn hekk hija enfasizzat li, fil-fehma tagħha, iċ-ċittadini kellhom jingħataw il-
possibbiltà li jissottoskrivu u jivvalidaw bis-sħiħ il-proposti tal-Plenarja.  
 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Fl-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu, il-President saħaq li l-għan tiegħu kien li l-laqgħa tiffoka fuq il-
kontribut taċ-ċittadini, minħabba r-rwol ċentrali tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-Konferenza. Huwa 
spjega li l-elementi l-oħra inklużi fid-dokument informali se jiġu indirizzati fil-laqgħat li jmiss tal-Grupp 
ta' Ħidma. Stieden lill-membri jagħtu ħarsa aktar dettaljata lejn id-dokument informali u jibagħtu l-
kontributi tagħhom bil-miktub. Dawn imbagħad kellhom jiġu diskussi fil-grupp ta' ħidma sussegwenti. 
Innota wkoll li fil-laqgħa li jmiss, il-Grupp ta' Ħidma kien se jidħol f'aktar dettall fil-ħidma tiegħu dwar 
test komuni. Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni mill-membri dwar din il-proċedura u, għalhekk, intlaħaq 
qbil dwarha. Huwa stieden ukoll lis-Segretarjat Komuni joħloq folder online disponibbli għall-membri 
kollha tal-grupp ta' ħidma biex ikollhom aċċess għall-kontribut ta' kulħadd għad-dokument informali. 
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ANNESS I. Aġenda tal-laqgħa tal-11 ta' Marzu 2022 
 

 

 
AĠENDA TAL-ĦAMES LAQGĦA TAL-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR ID-

DEMOKRAZIJA EWROPEA  
 
 

Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu, 09.00 – 11.00 
(Sala WEISS S.2.1 u parteċipazzjoni remota) 

 
 

1. Ftuħ mill-President  

 
2. Preżentazzjoni tal-ewwel abbozz tad-dokument informali tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-

Demokrazija Ewropea 
 
 

3. Reazzjoni mir-rappreżentanti tal-panels taċ-ċittadini Ewropej u nazzjonali tal-Grupp ta' 
Ħidma dwar l-ewwel abbozz ta' dokument informali 
 
 

4. Diskussjoni miftuħa fost il-membri tal-Grupp ta' Ħidma 
 
 

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 Borislav ANTONOV Parlamenti nazzjonali 
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 Janez CIGLER KRALJ Kunsill 
Is-Sur Vasco CORDEIRO Kumitat tar-Reġjuni 
Is-Sa Annemieke DE CLERCK Panels taċ-ċittadini Ewropej 
Is-Sur Bruno  DIAS Parlamenti nazzjonali 
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 
II-Sur Evangelos MEIMARAKIS Parlament Ewropew 
Is-Sur Aleksandar MILISOV Panels taċ-ċittadini Ewropej 

Is-Sa  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Parlamenti nazzjonali 

Is-Sur Arnaud NGATCHA Rappreżentant lokali/reġjonali 
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 
Is-Sur Paulo RANGEL Parlament Ewropew 
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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 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  STUDNICNA 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 

 


