
 

1 
 

 
ABBOZZ TA' RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' Ħidma dwar l-UE fid-Dinja 
 

Ippresedut minn Hans Dahlgren, Ministru għall-Affarijiet Ewropej, l-Iżvezja 
Il-Ġimgħa, 21 ta' Jannar 2022, 14.00-16.00 

 
 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 
Il-President Dahlgren fetaħ din il-laqgħa f'format ibridu b'mod remot minn Stokkolma u talab lil 
Richard Corbett mis-Segretarjat Komuni tal-Konferenza jassistih meta jsejjaħ il-kelliema fis-sala tal-
laqgħa. Huwa fakkar li, fit-tħejjija ta' din il-laqgħa, kien ħeġġeġ liċ-ċittadini membri jressqu suġġetti u 
mistoqsijiet għad-diskussjoni, li mbagħad kien qassam mal-aġenda. Abbażi ta' dawn is-suġġerimenti, 
ippropona li d-diskussjoni (li ssir qabel ma jintlaqgħu rakkomandazzjonijiet konkreti mill-panels taċ-
ċittadini) tinqasam fi tliet linji ta' ħidma, b'diskussjoni ta' nofs siegħa għal kull waħda, li fiha ċ-ċittadini 
membri tal-grupp ta' ħidma jingħataw prijorità: 
 
Linja ta' ħidma 1: Awtodipendenza u stabbiltà 
Linja ta' ħidma 2: L-UE bħala sieħeb internazzjonali 
Linja ta' ħidma 3: UE b'saħħitha f'dinja ta' paċi 
 
 
2. Preżentazzjoni qasira ta' strumenti u istituzzjonijiet għall-UE fix-xena globali. 
 
Fl-assenza ta' Josep Borrell, ir-Rappreżentant Għoli tal-UE u l-Viċi President tal-Kummissjoni, li ma 
setax jieħu sehem fil-laqgħa tal-grupp ta' ħidma, il-President għamel din il-preżentazzjoni huwa stess, 
u ddeskriva l-komponenti ewlenin tar-relazzjonijiet esterni tal-UE, kif joperaw, u kif jittieħdu d-
deċiżjonijiet. 
 
 
3. Diskussjonii 
 
Linja ta' ħidma 1: Awtodipendenza u stabbiltà 
(waslu 4 mistoqsijiet taċ-ċittadini)  
 
Iċ-ċittadini qajmu l-kunċett tal-UE bħala sieħeb internazzjonali b'saħħtu għall-kummerċ u r-
relazzjonijiet politiċi, billi tisfrutta s-saħħa kollettiva tagħha għall-promozzjoni tal-valuri Ewropej lil hinn 
mill-fruntieri tagħha, b'politika kummerċjali li żżomm id-drittijiet tal-bniedem, il-valuri soċjali u dawk 
ambjentali fil-qalba tal-isforzi kollha. Il-kummerċ prosperu ma' atturi kbar oħra bħaċ-Ċina u l-Istati 
Uniti kien ukoll ta' interess. Issemmiet il-ħtieġa ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża aktar b'saħħitha – 
b'kunsiderazzjoni tal-possibbiltà ta' armata konġunta, u sforzi kkombinati għaċ-ċibersigurtà.  
 
 Bħala tweġiba, id-dibattitu ffoka fuq: 

• il-ħtieġa li jiġu sfruttati l-ftehimiet kummerċjali; 
• il-ħtieġa li jiġu żgurati l-materja prima u l-awtodipendenza enerġetika; 
• il-provvista tal-ikel; 
• diplomazija barranija tal-Unjoni Ewropea, ħidma tas-SEAE u r-RGħ/VP. 



 

2 
 

 
Il-President Dahlgren ġabar fil-qosor id-diskussjoni billi fakkar li l-objettiv finali għandu jkun rapport li 
jirrifletti dak li kienu qed jikkontribwixxu ċ-ċittadini. Għandu jkun attwali u bbażat fuq il-kwistjonijiet li 
qajmu ċ-ċittadini.  
 
Linja ta' ħidma 2: L-UE bħala sieħeb internazzjonali 
(2 mistoqsijiet taċ-ċittadini li jiffukaw fuq valuri u standards) 
 
Iċ-ċittadini ddiskutew il-ħtieġa ta' monitoraġġ u l-iżgurar li r-regoli eżistenti jiġu rispettati aħjar. Irriflettew 
ukoll dwar il-ħtieġa ta' aktar opinjonijiet esperti biex iċ-ċittadini jiġu infurmati aħjar dwar ċerti suġġetti. 
 
Fid-dibattitu, ġew enfasizzati diversi objettivi: 

• bħala attur globali, l-UE tista' ġġib bidla internazzjonali (l-eżempju tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
Tibdil fil-Klima li fih l-UE setgħet tuża s-saħħa kollettiva tagħha biex ixxaqleb l-opinjoni tal-Istati 
Uniti u ċ-Ċina). Il-ftehimiet kummerċjali jistgħu jintużaw ukoll biex jippromwovu l-bidla u 
osservanza aħjar tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem bażiċi; 

• Tmexxija bl-eżempju, li l-Patt Ekoloġiku jittieħed bis-serjetà u li ma jonqosx mill-impenji tiegħu; 
• ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli jrid ikun fil-qalba tal-objettivi tal-UE; 
• l-UE għandha tisfrutta s-setgħat regolatorji tagħha fir-rwol tagħha biex tistabbilixxi standards 

globali; 
• l-UE trid taġixxi globalment iżda wkoll fil-livelli reġjonali u tal-viċinat.  

 
Il-President ikkonkluda l-linja ta' ħidma 2 b'din ir-riflessjoni: kien hemm ħafna modi kif jiġu promossi l-
valuri tal-UE fix-xena globali, iżda sfida minnhom hija li ftit huma n-nies konxji minnhom kollha.  
 
Linja ta' ħidma 3: UE b'saħħitha f'dinja ta' paċi 
 
Kien hemm interess kontinwu taċ-ċittadini fil-Frontex – fil-funzjoni tagħha u fil-mod kif tista' tintuża aktar. 
Fid-dibattitu, il-membri tal-grupp ta' ħidma enfasizzaw b'mod partikolari: 

• il-ħtieġa ta' pożizzjonijiet komuni f'diversi oqsma bħar-regolamentazzjoni tat-taxxa u tan-
negozju; 

• l-importanza tal-involviment tal-Balkani tal-Punent;  
• il-ħtieġa li jidħlu membri ġodda u li tkompli titwessa' ż-żona Schengen;  
• il-ħtieġa ta' forza tad-difiża tal-UE, u/jew li tissaħħaħ il-ħidma man-NATO, jew sempliċiment li 

jiġu stabbiliti fond tal-UE għad-difiża u kapaċità ta' skjerament rapidu; 
• il-ħtieġa li l-VMK tħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet u tevita li l-UE tiġi pparalizzata mill-ħtieġa tal-

unanimità. 
 
 
4. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President Dahlgren irringrazzja lill-membri tal-grupp ta' ħidma, u speċjalment liċ-ċittadini membri, 
għall-kontributi tagħhom. 
 
Bħala tweġiba għal suġġeriment li r-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu kklassifikati (sistema ta' 
"dawl tat-traffiku") skont kemm ikunu faċli li jiġu implimentati, huwa qal li se jressaq din l-idea 
quddiem il-Bord Eżekuttiv fejn dan se jiġi diskuss, iżda enfasizza wkoll id-diffikultajiet biex jintlaħaq 
qbil dwar tali klassifikazzjonijiet. Huwa reġa' enfasizza l-ħtieġa li r-rappreżentanti taċ-ċittadini jkollhom 
aktar spazju f'dan id-dibattitu.  
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Ħabbar li l-Panel taċ-Ċittadini Ewropej finali dwar dan is-suġġett se jsir f'Maastricht fil-11, it-12 u t-
13 ta' Frar – il-panel imbagħad se jiffinalizza r-rakkomandazzjonijiet tiegħu għall-preżentazzjoni fil-
Plenarja li jkun imiss. Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu hija l-laqgħa li jmiss ta' dan il-grupp ta' ħidma. Se nużaw 
l-eżiti tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej bħala struttura għal dik il-laqgħa. Il-grupp WhatsApp ser ikompli 
jiffaċilita d-diskussjoni sal-laqgħa li jmiss fil-11 ta' Marzu. 
 

 
i L-interventi tqassmu kif ġej: 
 
Membri tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej: 9 
Rappreżentanti tal-panels nazzjonali/avvenimenti: 4 
Soċjetà ċivili (sħab soċjali, KtR, KESE): 6 
Kunsill: 4 
Parlamenti nazzjonali: 11 
PE: 7 
Kummissjoni: 0 
 
Bilanċ bejn il-ġeneri: 30 intervent minn irġiel u 11-il intervent minn nisa. 
 


