
 

 

 

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 7 ta' April 2022, 9.00-11.00, Strażburgu – format ibridu 

 

 

1. Ftuħ mill-President 

 

Il-President Věra JOUROVÁ tat merħba lill-parteċipanti kollha ta' din l-aħħar laqgħa tal-grupp ta' ħidma u 
illustrat li l-għan kien se jkun dak li jintlaħaq kunsens preliminari dwar l-abbozz ta' proposti. Talbet lill-

parteċipanti jiċċentraw l-interventi tagħhom fuq kwisjonijiet sostanzjali, fuq il-punti li ma jaqblux affattu 

magħhom jew li fihom xtaqu jsemmu punt importanti, filwaqt li speċifikat li l-laqgħa ma kellhiex isservi biex 
tagħmel abbozzar speċifiku. 
 

Il-President JOUROVÁ spjegat li, flimkien mal-portavuċi tal-grupp ta' ħidma u bl-assistenza tal-Segretarjat 

Komuni, wara l-laqgħa kienu se jaħdmu fuq l-abbozz definittiv ta' proposti biex jiġi ppreżentat fis-sessjoni 

plenarja. Enfasizzat li l-għan kien se jkun dak li jintlaħaq kunsens dwar kemm jista' jkun proposti u, fejn ikun 

hemm oġġezzjoni ċara, il-kwistjoni kienet se titqajjem mal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza. Fi kwalunkwe każ, 
ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini għandhom jibqgħu l-bażi prinċipali tal-proposti. 

 

Fl-aħħar il-President fakkret fil-passi li jmiss tal-proċess, u li l-aħħar laqgħa tas-sessjoni plenarja kienet se 

ssir fid-29-30 ta' April u l-avveniment ta' għeluq fid-9 ta' Mejju. 

 

 

2. Intervent tal-portavuċi 
 

Il-portavuċi tal-grupp ta' ħidma spjegaw l-aħħar bidliet li saru lill-abbozz ta' proposti u enfasizzaw li 

nżammet l-istruttura iżda li l-modifiki importanti kienu saru biex ikun żgurat li l-proposti jkunu aktar 

konkreti u li jinżammu qrib ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. Enfasizzaw ukoll li kien importanti li l-

proposti ma jittiħdux barra mill-kuntest, u li din l-aħħar laqgħa kellha sservi bħala l-aħħar irtokk lill-
formulazzjoni. 

 

 

3. Diskussjoni dwar l-abbozz ta' proposti riveduti, bil-ħsieb li jiġi ppreżentat abbozz ta' proposti riveduti 
lill-Plenarja fit-8 u d-9 ta' April 2022 

 

Matul id-dibattitu, il-grupp ta' ħidma indirizza b'mod estensiv l-ewwel proposta. Il-parteċipanti ddiskutew 
it-tħassir ta' referenza għall-analiżi ekonomika tal-kostijiet u tal-benefiċċji f'każ ta' tkabbir tal-Unjoni, u sar 

dibattitu dwar it-tifsira tar-rakkomandazzjoni korrispondenti tal-Panel tan-Netherlands. Il-kontributi l-oħra 



 

 

rrigwardaw, fost oħrajn: il-ħolqien ta' uffiċċji ta' kollegament tal-Unjoni Ewropea, l-istabbiliment ta' obbligu 

ġuridiku biex l-UE taċċedi għall-konvenzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, iż-żieda ta' referenza għall-
pilastru tad-drittijiet soċjali u l-inklużjoni tal-istat tad-dritt fis-semestru Ewropew. 

 

Fuq livell aktar ġenerali, issemmiet ukoll din il-kwistjoni tas-sovrappożizzjonijiet mal-proposti l-oħra tal-
gruppi ta' ħidma, b'xi membri jisħqu fuq il-bżonn li tiġi żgurata koerenza fil-gruppi ta' ħidma kollha, 
speċjalment fir-rigward ta' dawk li jkopru t-"trasformazzjoni diġitali" u "ekonomija aktar b'saħħitha, 
ġustizzja soċjali u impjiegi".  
 

Billi d-diskussjoni dwar l-ewwel proposta ħadet fit-tul, il-grupp ta' ħidma ma setax jindirizza l-proposti l-

oħra. 
 

 

4. Għeluq mill-President 

 

Il-President Věra JOUROVÁ kkonkludiet il-laqgħa billi rringrazzjat lill-parteċipanti tal-kontributi tagħhom. 
Iddispjaċiha li l-grupp ta' ħidma ma setax jeżamina l-proposti kollha u ssuġġeriet, bħala soluzzjoni 
potenzjali, li tiġi kkonvokata laqgħa addizzjonali l-għada. Fl-eventwalità li din ma tkunx teknikament 

possibbli, il-parteċipanti kellhom minflok jibagħtu l-osservazzjonijiet bil-miktub tagħhom sabiex jitqiesu 
qabel l-aħħar sessjoni plenarja. Fi kwalunkwe każ, il-President JOUROVÁ enfasizzat li l-kontributi kollha 

kienu se jitqiesu b'mod dovut. 

 

 

N.B.: Wara l-laqgħa tas-7 ta' April, saru żewġ laqgħat addizzjonali rispettivament fit-8 u fid-9 ta' April. Il-

laqgħa tat-8 ta' April ippermettiet li ssir distinzjoni bejn dawk l-abbozz ta' proposti li setgħu jirċievu kunsens 
preliminari mingħajr bidliet, dawk li jkollhom bżonn bidliet minuri biex jirċievu kunsens preliminari u dawk li 

rċevew l-oġġezzjoni ta' komponent wieħed jew aktar tas-sessjoni plenarja (xejn). Il-laqgħa tad-9 ta' April, bl-

involviment tal-President tal-grupp ta' ħidma, tal-portavuċi, ta' rappreżentant ta' kull komponent tas-

sessjoni plenarja u tas-Segretarjat Komuni, ippermettiet li jiġu finalizzati dawk l-abbozz ta' proposti li 

kellhom bżonn bidliet minuri.  


