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RENDIKONT SOMMARJU 

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

25 ta' Marzu 2022, 09:00 – 11:30 u 14:00 – 16:00 

 
1. Osservazzjonijiet introduttorji tal-President  

 
Il-laqgħa saret f'format ibridu u kienet imxandra fuq webstreaming (ir-reġistrazzjoni hija disponibbli 
hawnhekk u hawnhekk). Il-President irringrazzja lill-membri tal-bosta kontributi tagħhom għad-
dokument informali, b'segwitu għall-ftehim fl-aħħar laqgħa, u esprima t-tama li l-abbozz il-ġdid li juri 
b'mod ċar l-input minn kontributuri differenti joħloq aktar trasparenza. Huwa nnota li kellu l-
opportunità li jiltaqa' maż-żewġ portavuċi tar-rappreżentanti tal-panels taċ-ċittadini aktar kmieni 
filgħodu biex jivvaluta l-proċedura li għandha tiġi segwita dakinhar. Huwa kien fiduċjuż ukoll li jista' 
jintlaħaq qbil dwar xi elementi tal-abbozz sal-aħħar tal-ġurnata. Fir-rigward tal-proċedura, huwa nnota 
li l-grupp ta' ħidma dwar id-demokrazija Ewropea kien avvanza bl-istruttura proposta, b'mod simili 
għall-maġġoranza ta' gruppi ta' ħidma oħra, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini u sorsi oħra 
ta' parteċipazzjoni taċ-ċittadini, fi struttura ta' bullet-points. Huwa tenna l-importanza li r-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini kollha għandhom jiġu riflessi fid-dokument informali u talab liċ-
ċittadini jiżguraw li dan kien il-każ. Huwa saħaq li tħejjiet verżjoni oħra tad-dokument informali, inklużi 
r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini kelma b'kelma, madankollu, huwa wissa li d-dokument isir twil 
ħafna jekk jiġi inkluż it-test kollu tar-rakkomandazzjonijiet kollha. Għalhekk, huwa talab lir-
rappreżentanti taċ-ċittadini jiżguraw li l-ideat prinċipali tagħhom kienu riflessi fid-dokument, 
għalkemm f'verżjoni mqassra. Huwa nnota li kien hemm diskussjonijiet, u saħaq li mill-bidu nett, ħafna 
membri tal-grupp ta' ħidma kienu tal-istess fehma li kull membru kellu d-dritt li jkompli jibni u 
jarrikkixxi l-ideat taċ-ċittadini.   
 

2. Diskussjoni 
 

2.1. Sessjoni ta' filgħodu 
 
Fil-bidu tad-diskussjoni, ir-rappreżentanti taċ-ċittadini esprimew diżappunt ġenerali dwar il-metodi ta' 
ħidma fil-grupp ta' ħidma u kienu tal-fehma li r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini ma kinux riflessi 
biżżejjed fid-dokument informali rivedut. Huma qiesu li filwaqt li r-rappreżentanti taċ-ċittadini setgħu 
jaċċettaw li jqassru r-rakkomandazzjonijiet tagħhom, xi rakkomandazzjonijiet kienu kompletament 
neqsin u għal xi oħrajn it-test ma kienx jirrifletti bis-sħiħ l-ideat taċ-ċittadini. Barra minn hekk, huma 
nnutaw li parti kbira mid-dokument ma kinitx tidher relatata mal-ideat taċ-ċittadini kollha. Huma 
ssuġġerew, li minn issa 'l quddiem, għall-abbozzi ta' proposti jintuża format simili għal dak użat fi gruppi 
ta' ħidma oħra. Huma ħassew li r-rwol tal-parteċipanti l-oħra fil-grupp ta' ħidma kien biss li jiżviluppaw 
l-ideat taċ-ċittadini u jagħmluhom operazzjonali. 
 
Xi membri esprimew appoġġ għall-fehmiet taċ-ċittadini. Huma fakkru li ċ-ċittadini magħżula b'mod 
aleatorju għandhom ikunu fil-qofol tal-proċess u li l-ebda waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħhom 
ma għandha tiġi eskluża. Membru minnhom saħaq li l-grupp għandu jiffoka fuq il-fatt li, bl-użu tal-
"grilja" żviluppata mis-Segretarjat Komuni, jaqleb dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi proposti. Membri 
oħra appoġġaw il-metodoloġija tad-dokument informali u ssottolinjaw l-importanza li jiġu inklużi ideat 
oħra biex jikkomplementaw ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini kif ukoll is-sorsi l-oħra kollha tal-
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parteċipazzjonijiet taċ-ċittadini fil-proċess ta' dik il-konferenza. Saret diskussjoni dwar il-kontribut 
possibbli tal-membri l-oħra tal-grupp ta' ħidma, fejn xi wħud issuġġerew li l-ideat espressi minn membri 
oħra fil-grupp ta' ħidma jistgħu jkunu marbuta mar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, inklużi dawk 
imressqa mis-soċjetà ċivili u mis-sħab soċjali. Il-membri talbu wkoll kjarifika dwar il-passi li jmiss, inkluż 
kif se jintlaħaq kunsens dwar l-abbozz ta' proposti. 
 
Il-President ikkonkluda din is-sessjoni filwaqt li saħaq fuq l-importanza li d-dokument jiġi bbażat fuq il-
kontributi taċ-ċittadini u talab lir-rappreżentanti tagħhom jissuġġerixxu formulazzjonijiet ġodda fejn il-
fehmiet tagħhom ma kinux ġew ikkunsidrati biżżejjed. Irrimarka li hu jappoġġa bis-sħiħ ir-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, kemm dawk mill-panels taċ-ċittadini Ewropej, kif ukoll dawk mill-
panels taċ-ċittadini nazzjonali u mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, kollha fuq bażi ugwali skont ir-
regoli tal-Konferenza, u li kien għamel minn kollox biex jirrispettahom fid-dokument, filwaqt li spjega 
li sfida minnhom kienet li t-tim tiegħu ma kellux il-permess jinteraġixxi direttament maċ-ċittadini. 
Huwa saħaq ukoll li l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ m'għandux jintesa. Huwa impenja ruħu li 
jaċċetta kwalunkwe suġġeriment għar-riformulazzjoni li jsir miċ-ċittadini u talab lill-parteċipanti għas-
suġġerimenti konkreti tagħhom dwar kif it-test jista' jittejjeb u biex jipproponu l-aktar struttura xierqa. 
Il-President imbagħad staqsa liċ-ċittadini mistoqsija ewlenija: jekk għandux ikun possibbli għal 
parteċipanti oħra minbarra r-rappreżentanti taċ-ċittadini li jipprovdu l-ideat tagħhom ukoll. 
 
Wara pawża ta' għaxar minuti biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiddiskutu bejniethom, il-portavuċi taċ-
ċittadini informa lill-membri l-oħra li ċ-ċittadini kienu japprezzaw l-opportunità li jaħdmu fuq 
dokument differenti u li japprezzaw li kieku membri tal-gruppi ta' ħidma l-oħra setgħu jibnu fuq ir-
rakkomandazzjonijiet tagħhom, biex jespanduhom u jtejbuhom. Il-President kien kuntent b'dan il-
fehim komuni u stieden lir-rappreżentanti taċ-ċittadini biex jaħdmu fuq dokument ġdid li kellu jitressaq 
waranofsinhar u li jkun f'konformità max-xewqat taċ-ċittadini.  Huwa rrimarka wkoll dwar il-qbil li se 
jintlaqgħu r-rakkomandazzjonijiet kollha mill-membri, dment li jkunu bbażati fuq ir-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini u jkollhom l-għan li jtejbuhom u jbiddluhom f'konklużjonijiet 
konkreti. 
 

2.2. Sessjoni ta' waranofsinhar  
 
Is-sessjoni bdiet abbażi ta' dokument ġdid ibbażat fuq ix-xewqat taċ-ċittadini u li tressaq għad-
diskussjoni. Il-membri staqsew kif setgħu jitqajmu fehmiet kuntrarji u oppożizzjoni għal ċerti ideat u 
dwar id-dritt li jiġu proposti emendi.  
Id-diskussjoni mbagħad indirizzat is-sustanza tal-ewwel tliet abbozzi ta' proposti, magħmula minn 
miżuri oġġettivi u konkreti biex dawn jinkisbu.  
 
Objettiv 1:" Jiżdiedu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-involviment taż-żgħażagħ fid-demokrazija fil-
livell tal-Unjoni Ewropea biex tiġi żviluppata "esperjenza ċivika sħiħa" għall-Ewropej u jiġi żgurat li l-
vuċi tagħhom tinstema' anke bejn elezzjoni u oħra, u li l-parteċipazzjoni tkun effettiva"  
 
Rigward dan l-objettiv, il-membri talbu liċ-ċittadini jiċċaraw it-tifsira ta' "każijiet eċċezzjonali" għall-użu 
ta' referenda fl-UE kollha u liema "għodod eżistenti" ta' demokrazija parteċipattiva kellhom 
f'moħħhom. Dwar tal-ewwel, iċ-ċittadini rreferew għal kwistjonijiet bħall-ħtieġa għal bidla fit-trattati 
jew għal armata Ewropea jew kwistjonijiet politiċi bħal, pereżempju jekk l-enerġija nukleari jew il-gass 
għandhomx jitqiesu bħala ekoloġiċi. Xi membri rrimarkaw li ma setgħux jappoġġaw l-idea ta' referenda 
Ewropej. Membru minnhom semma l-possibbiltà li jiġi segwit il-mudell Żvizzeru, fejn, pereżempju żewġ 
terzi tal-Istati Membri jkollhom jivvutaw favur. L-importanza tal-użu ta' għodod online u l-
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ispeċifikazzjoni ta' min jista' jagħti bidu għal referenda tal-UE ġew enfasizzati. Ġie rrimarkat ukoll li l-
introduzzjoni ta' referenda fil-livell tal-UE, bħal xi ideat oħra taċ-ċittadini, tkun teħtieġ bidla fit-trattati 
u sar suġġeriment biex dan ikun espliċitu fit-test. Membri oħra ssuġġerew it-tisħiħ tal-kliem dwar ir-
rabtiet mas-soċjetà ċivili organizzata, li diġà għandha rwol formali fit-teħid tad-deċiżjonijiet Ewropej u 
taġixxi bħala pont bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini. 
 
Għal dak li għandu x'jaqsam mal-assemblej taċ-ċittadini, idea minnhom issuġġeriet li dawn jistgħu 
jintrabtu mad-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, biex jingħataw prominenza u viżibbiltà. Ġiet enfasizzata 
l-ħtieġa li tiġi żgurata l-inklużività fl-għażla tal-parteċipanti, kif ukoll il-possibbiltà li jkun hemm 
konferenzi tematiċi u konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili u mas-sħab soċjali. Iċ-ċittadini fakkru li r-
rakkomandazzjoni oriġinali mill-Panel taċ-Ċittadini Ewropej kienet aktar ambizzjuża. Huma saħqu fuq 
l-importanza li jkun hemm liġi tal-UE għall-assemblej taċ-ċittadini u obbligu għall-istituzzjonijiet tal-UE 
li jagħtu ġustifikazzjoni jekk dan ma jseħħx, u semmew ukoll il-possibbiltà ta' rimedji ġudizzjarji. Huma 
enfasizzaw ukoll li f'dan l-istadju l-Konferenza għandha tiffoka fuq il-ġbir tal-ideat kollha biex "l-Ewropa 
ssir aħjar"; l-implimentazzjoni, imbagħad, għandha titqies fit-tieni stadju.  Dwar il-punti l-oħra, il-
membri talbu li jiġi ċċarat li f'dan il-kuntest l-intelliġenza artifiċjali għandha tintuża biss biex jitnaqqsu 
l-ostakli lingwistiċi u biex fil-proposti jiġu inklużi l-idea li ż-żgħażagħ jittestjaw il-leġiżlazzjoni Ewropea 
u appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Membru minnhom enfasizza r-rwol tal-
politiċi fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali li għandhom rwol importanti biex inaqqsu d-distakk bejn 
dawn il-livelli u dak tal-UE, u qies bħala importanti li l-membri kollha fil-grupp ta' ħidma jiġu kkunsidrati 
b'mod ugwali.  
 
Objettiv 2: "L-Unjoni Ewropea ssir aktar komprensibbli u aċċessibbli u tinbena identità Ewropea 
komuni" 
 
Fir-rigward ta' dan l-objettiv, il-membri laqgħu l-punti fuq l-edukazzjoni ċivika dwar l-UE u l-indirizzar 
tal-lakuni fl-informazzjoni u fl-għarfien esperjenzati miċ-ċittadini. Xi membri faħħru l-idea ta' app, kif 
ukoll il-ħolqien ta' network ta' Djar l-Istorja Ewropea madwar l-Istati Membri.  Il-membri semmew ukoll 
l-importanza tat-tagħlim tal-istorja Ewropea u l-għożża tad-diversità tal-kulturi u tal-lingwi tal-UE. L-
idea ta' btala pubblika fl-UE kollha għal "Jum l-Ewropa" ġiet issottolinjata, b'suġġerimenti biex jiġi 
żgurat li l-ħaddiema kollha fl-UE jibbenefikaw minnha, u li tista' tiġi organizzata ġimgħa Ewropea 
madwar din id-data mal-parlamenti nazzjonali kollha madwar l-UE. Xi membri oħra enfasizzaw is-
suġġetti tal-votazzjoni elettronika, it-trasparenza u s-sempliċità fit-teħid tad-deċiżjonijiet, id-djalogu 
soċjali u l-involviment tas-soċjetà ċivili organizzata u tas-sħab soċjali biex tissaħħaħ id-demokrazija fuq 
il-post tax-xogħol.  
 
Objettiv 3: "Tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea billi jissaħħu l-pedamenti tagħha, billi jiġu intensifikati 
l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, billi jitrawmu dibattitu transnazzjonali dwar 
kwistjonijiet Ewropej u tiġi żgurata rabta b'saħħitha bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti tagħhom" 
 
Fir-rigward ta' dan l-objettiv, il-membri qiesu bħala importanti li jinkiseb l-għan li ċ-ċittadini jifhmu min 
huwa responsabbli u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE. Saret referenza għar-rapport tal-Parlament 
Ewropew dwar il-liġi elettorali u l-listi transnazzjonali u għall-ħtieġa li jiġu żgurati elezzjonijiet ġusti u 
ħielsa fl-Ewropa. Skont xi wħud, il-listi transnazzjonali jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini u jikkontribwixxu 
għall-ħolqien ta' spazju ċiviku aktar Ewropew, b'diskussjonijiet dwar id-direzzjoni politika li qed tieħu 
l-Ewropa, u jqarrbu lill-partiti politiċi Ewropej lejn il-votanti.  Xi membri oħra ssottolinjaw li ma setgħux 
jappoġġaw il-listi transnazzjonali u wissew kontra żieda fid-distanza bejn iċ-ċittadini u l-Membri tal-
Parlament Ewropew u l-ħolqien ta' żbilanċ bejn l-Istati Membri. Ġie indikat ukoll li panel nazzjonali 
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minnhom ma appoġġax din l-idea. Id-diskussjoni indirizzat ukoll is-sistema possibbli ta' kandidati 
ewlenin, marbuta ma' listi transnazzjonali. Membru minnhom irrakkomanda li dan għandu jkun ir-
riżultat ta' proċess politiku, aktar milli stabbilit fil-liġi, u ssuġġerixxa li l-mekkaniżmu attwali jitreġġa' 
lura – il-President tal-Kummissjoni għandu jintgħażel u jiġi propost mill-Parlament Ewropew, u 
mbagħad il-Kunsill Ewropew ikun jista' jaċċetta jew jirrifjuta l-kandidat. Issemmew ukoll il-possibbiltà 
li l-Parlament Ewropew jikseb id-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva u drittijiet imsaħħa ta' inkjesta. Il-
membri semmew ukoll l-importanza tal-istat tad-dritt, b'suġġerimenti li l-kundizzjonalità baġitarja 
għandha tapplika għall-ksur kollu tal-istat tad-dritt, id-dritt tal-veto għandu jitneħħa u li l-monitoraġġ 
għandu jinkludi kamp ta' applikazzjoni usa', inklużi valutazzjoni tal-ispazju ċiviku u l-libertà ta' għaqda. 
Kwistjonijiet oħra li ssemmew kienu jinkludu t-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament Ewropew, pereżempju billi 
jingħata d-dritt ta' inizjattiva, drittijiet ta' inkjesta aktar b'saħħithom, kundizzjonijiet ugwali għal dawk 
tal-Kunsill fir-rigward ta' dejn u tassazzjoni, u t-tnaqqis tal-età minima tal-votazzjoni għal 16-il sena, 
filwaqt li ġie rrimarkat li dan tal-aħħar ma kienx approvat mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej.  
 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President ikkonkluda billi laqa' l-qbil dwar il-proċess tal-ħidma kif ukoll il-fatt li l-biċċa l-kbira tal-
interventi dwar is-sustanza kienu favur l-abbozzi ta' proposti mressqa biex jiġu eżaminati. Huwa 
mbagħad stabbilixxa kalendarju proviżorju għall-passi li jmiss, bil-għan li tingħalaq id-diskussjoni tal-
grupp ta' ħidma fil-plenarja li jmiss. Biex jagħmel dan, huwa talab lill-membri kollha jipprovdu l-
kontributi tagħhom għad-dokument informali. Verżjoni ġdida tal-abbozz, li tinkludi wkoll ideat 
ippreżentati minn membri oħra tal-grupp ta' ħidma, imbagħad tiġi diskussa fis-sessjoni ta' April I. Huwa 
stieden liċ-ċittadini jaraw id-dokument informali u l-komponenti kollha bir-reqqa biex b'mod attiv u 
miftuħ iqajmu kwalunkwe oppożizzjoni dwar aspetti speċifiċi tal-abbozz ta' proposti fil-laqgħa li jmiss, 
peress li dan jista' jgħin fil-proċess biex jintlaħaq kunsens. 
 
  



 

5 
 

ANNESS I. Aġenda tal-laqgħa tal-25 ta' Marzu 2022 
 

 

 
 
 

AĠENDA TAS-SITT LAQGĦA TAL-GRUPP TA' ĦIDMA  
DWAR ID-DEMOKRAZIJA EWROPEA  

 
Il-Ġimgħa 25 ta' Marzu 2022, 9.00 – 11.30 u 14.00 – 16.00 

(Kamra S2.1 - parteċipazzjoni ibrida) 
 

1. Ftuħ mill-President  
 
2. Intervent mill-Portavuċi tal-Panels taċ-Ċittadini 
 
3. Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozz ta' dokument informali ġdid, skont l-
anness, bil-ħsieb li tiġi ppreżentata s-sitwazzjoni attwali tal-grupp ta' ħidma lill-Plenarja 
fis-26 ta' Marzu 
 
4. Għeluq mill-President 

 
 

Anness: 
- Dokument informali 
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ANNESS II. Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar id-Demokrazija Ewropea 
 
President:             Manfred WEBER (Parlament Ewropew) 
 

Titlu 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 
is-Sur Evangelos MEIMARAKIS Parlament Ewropew 
is-Sur Aleksandar MILISOV Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa  Radvilė  MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIEN 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  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 

 
 

    
 


