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RENDIKONT SOMMARJU 

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

18 ta' Frar 2022, 14.00 – 16.00 

 
1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  

 
Il-laqgħa saret f'format remot u kienet imxandra fuq webstreaming (ir-reġistrazzjoni hija disponibbli 
hawnhekk). Il-President spjega li l-għan kien li jintemmu d-diskussjonijiet dwar iż-żewġ pilastri li kien 
għad iridu jiġu diskussi tal-istruttura ta' ħidma tal-grupp ta' ħidma, jiġifieri s-setgħa eżekuttiva tal-
Unjoni u s-sussidjarjetà. Huwa ddeskriva wkoll il-pjanijiet għall-ħidma futura, filwaqt li ħabbar li l-
laqgħat li jmiss tal-grupp ta' ħidma kienu se jsiru fil-11 ta' Marzu, fil-25 ta' Marzu u fit-8 ta' April (jekk 
meħtieġ). Huwa fakkar fl-intenzjoni tiegħu li jħejji dokument informali b'abbozz ta' proposti, li l-ewwel 
jiġi diskuss maċ-ċittadini, qabel ma jiġi ppreżentat lill-membri l-oħra tal-grupp ta' ħidma. Rigward l-
approvazzjoni tal-proposti, irrimarka li kien meħtieġ li jintlaħaq kunsens, tal-anqas fost il-komponenti 
tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-parlamenti nazzjonali, b'negozjati f'livelli 
differenti tal-istrutturi ta' ħidma tal-Konferenza, skont kif ikun meħtieġ.  
   

2. Diskussjoni 
 

2.1. Setgħa Eżekuttiva 

Il-membri tal-grupp ta' ħidma mbagħad kellhom diskussjoni dwar id-diversi aspetti tal-
implimentazzjoni tal-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-UE. Issemmew il-prinċipji tar-responsabbiltà, it-
trasparenza u l-kredibbiltà, u l-membri għamlu referenza għal aspettattivi ta' implimentazzjoni u ta' 
infurzar uniformi tar-regoli tal-UE. Il-parteċipanti rrimarkaw dwar il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet tal-UE, il-
gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet reġjonali u lokali jaħdmu id f'id biex jirnexxu fil-proċess ta' 
implimentazzjoni. B'mod partikolari, ġie rrimarkat li l-Istati Membri kellhom rwol importanti x'jiżvolġu, 
filwaqt li l-Kummissjoni kellha rwol ċentrali f'dak li għandu x'jaqsam mal-assistenza, is-sorveljanza u l-
infurzar, inkluż billi tressaq każijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Kif enfasizzat fir-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, l-iżgurar tal-aċċess għall-informazzjoni u ta' djalogu effettiv bejn iċ-
ċittadini u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE, kienu wkoll meqjusa kruċjali għall-mod kif iċ-
ċittadini jipperċepixxu l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-UE.  
 
Il-membri qablu dwar l-importanza li tiġi żgurata l-kapaċità tal-UE li taġixxi, f'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. Xi kelliema ħassew li dan kien jeħtieġ bidla ulterjuri mill-unanimità 
għall-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Żewġ membri qiesu li jista' 
jinkiseb ħafna permezz ta' aktar flessibbiltà u determinazzjoni fl-użu tal-mekkaniżmi eżistenti biex jiġu 
indirizzati kwistjonijiet ġodda fuq l-aġenda tal-UE, kif kien il-każ bl-akkwist pubbliku tal-vaċċini matul 
il-pandemija tal-COVID-19 jew il-ġestjoni tal-kriżi tal-migrazzjoni ibrida fil-fruntiera tal-Lvant tal-UE. 
Mingħajr ma ġew esklużi r-reviżjonijiet tat-Trattati, ġie enfasizzat li t-Trattat ta' Liżbona diġà għandu 
mekkaniżmu li jista' jintuża, pereżempju diġà jippermetti li n-numru ta' Kummissarji jikkorrispondi għal 
żewġ terzi tan-numru tal-Istati Membri.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Għadd ta' kelliema għamlu referenza għall-protezzjoni tal-istat tad-dritt bħala eżempju tipiku tal-ħtieġa 
li tiġi żgurata l-konformità mad-dritt tal-UE, filwaqt li esprimew appoġġ għax-xewqa taċ-ċittadini li 
jsaħħu r-rispons tal-UE f'dan ir-rigward. Kien hemm xi appelli biex il-Kummissjoni tapplika r-regolament 
eżistenti dwar il-kondizzjonalità b'rabta mal-baġit tal-UE, kif ukoll suġġerimenti biex tmur lil hinn mir-
regolament attwali f'dak li għandu x'jaqsam ma' sanzjonar ta' ksur. Suġġerimenti oħra inkludew it-titjib 
tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u tar-rieżami tal-proċeduri deċiżjonali fl-ambitu tal-Artikolu 7 tat-TUE, 
kif ukoll appell biex tiġi rrispettata d-diversità tal-Istati Membri. Tqajmet ukoll l-importanza tal-
kredibbiltà tal-azzjoni tal-UE, kif enfasizzat fir-rakkomandazzjoni taċ-ċittadini dwar l-iżgurar tar-rispett 
għall-istat tad-dritt internament sabiex l-UE tkun tista' tkun ta' eżempju għad-dinja kollha. 
 
Kien hemm għadd żgħir ta' membri li qajmu wkoll kwistjonijiet oħra relatati mal-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tat-trattat, u talbu l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem mingħajr dewmien, kif ukoll il-garanzija tad-dritt ta' inizjattiva għal ftehimiet tas-sħab soċjali. 
Barra minn hekk, kien hemm membri individwali li talbu li jitnaqqas l-għadd ta' Kummissarji u li l-
Kummissjoni ssir aktar responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew.  
 

2.2. Sussidjarjetà u proċeduri 

Id-diskussjonijiet semmew ukoll ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tnaqqis tad-distakk bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-UE, u kif il-proċeduri tal-UE u l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità jistgħu jiġu żviluppati aktar biex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun 
qrib iċ-ċittadini u jqisu b'mod adegwat l-impatt fil-livell reġjonali u lokali. 
 
Saru għadd ta' suġġerimenti konkreti favur il-promozzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà, tal-
proporzjonalità u tal-governanza f'diversi livelli fl-UE, bħat-titjib tar-rwol tal-Kumitat tar-Reġjuni fit-
tħejjija tal-leġiżlazzjoni tal-UE, li tinkludi dimensjoni territorjali fil-valutazzjonijiet tal-impatt u tirrifletti 
l-prinċipju tal-governanza f'diversi livelli fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Il-
membri ddiskutew ukoll kif jistgħu jiġu involuti aħjar il-parlamenti nazzjonali u l-parlamenti reġjonali, 
speċjalment f'oqsma fejn ir-reġjuni għandhom setgħa leġiżlattiva, pereżempju permezz ta' proċeduri 
ta' karta ħadra jew karta ħamra, li jippermettu li għadd partikolari ta' parlamenti jipproponu 
leġiżlazzjoni tal-UE jew jimblukkawha. Kien hemm ukoll suġġeriment biex jiġu esplorati forom ġodda 
ta' kooperazzjoni bejn il-PE u l-parlamenti nazzjonali, pereżempju permezz ta' dibattiti plenarji 
konġunti dwar il-baġit tal-UE.  
 
Barra minn hekk, tqajjem ir-rwol importanti tar-rappreżentanti reġjonali u lokali li jinfurmaw liċ-
ċittadini u jinvolvuhom fid-dibattitu dwar kwistjonijiet marbuta mal-UE u sar suġġeriment biex jiġu 
promossi l-opportunitajiet tagħhom ta' skambju. Għadd żgħir ta' membri indikaw li, f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà, f'ċerti oqsma jkun aħjar li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE, u ssuġġerew li jiġi 
kkunsidrat ukoll f'liema oqsma l-kompetenzi jistgħu jiġu ttrasferiti mill-Istati Membri għal-livell tal-UE, 
filwaqt li jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini.  
 
Fir-rwol tagħha bħala Kopresident, il-Viċi President tal-Kummissjoni Šuica stiednet lill-membri tal-
grupp ta' ħidma jiflu kull rakkomandazzjoni taċ-ċittadini u jiddibattuhom abbażi ta' raggruppamenti. 
Hija ssottolinjat li ċ-ċittadini jrid ikollhom il-possibbiltà li jieħdu r-responsabbiltà sħiħa tal-proposti 
kollha u jivvalidawhom, kif ukoll l-importanza li jiġi segwit approċċ komuni għall-gruppi ta' ħidma kollha 
f'konformità mal-metodoloġija diskussa fi ħdan l-istrutturi tal-Konferenza. Xi membri oħra tennew il-
ħtieġa li r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini jkunu fil-qofol tal-proċess u li jinżamm approċċ orizzontali 
fil-gruppi ta' ħidma kollha. 
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3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 
Il-President fakkar fil-ħames pilastri li kien hemm qbil dwarhom fil-ħarifa u li kienu qed jiġu 
ikkompletati f'din il-laqgħa. Ikkonferma li kien se jħejji dokument informali, ibbażat fuq ir-
rakkomandazzjonijiet mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali u li jqis l-ideat mill-pjattaforma u 
d-diskussjonijiet fil-grupp ta' ħidma, li jidentifika abbozz ta' proposti konkreti. Informa li l-ewwel kien 
se jikkonsulta liċ-ċittadini dwar dawn il-proposti u li mbagħad se jippreżentahom lill-membri kollha tal-
grupp ta' ħidma għad-diskussjoni. Esprima wkoll ix-xewqa li l-komponenti differenti jidentifikaw punti 
ta' kuntatt għall-ħidma fuq l-abbozz ta' proposti u impenja ruħu li jieħu l-passi li jmiss bi trasparenza 
sħiħa.  Fl-aħħar nett, irrimarka li l-ħidma fuq l-abbozz ta' proposti se tkompli fil-plenarja tal-Konferenza 
u li l-konklużjonijiet tal-plenarja tal-Konferenza se jitfasslu mill-Bord Eżekuttiv. 
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ANNESS I. Aġenda tal-laqgħa tat-18 ta' Frar 2022 
 

 

 

AĠENDA TAR-RABA' LAQGĦA TAL-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR ID-
DEMOKRAZIJA EWROPEA  

 
 

Il-Ġimgħa, 18 ta' Frar, 14.00 – 16.00 
(parteċipazzjoni remota) 

 

 
1. Ftuħ mill-President  

 

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

relatati mad-Demokrazija Ewropea, segwita minn diskussjoni  

 

3. Diskussjoni dwar it-Tielet Rapport Interim mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 

 

4. Skambju ta' fehmiet dwar id-Demokrazija Ewropea 

4.1 Setgħa eżekuttiva 

4.2 Sussidjarjetà u proċeduri 

 

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)  

    

Titlu 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 

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 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 

 


