
 

 

Gwida għall-Panels Nazzjonali taċ-Ċittadini fil-kuntest tal-Konferenza 

dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa 

 

Id-Dikjarazzjoni Konġunta għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa tipprevedi l-organizzazzjoni 

ta' Panels taċ-Ċittadini Ewropej. Barra minn hekk, skont id-Dikjarazzjoni Konġunta, "Kull Stat 

Membru u istituzzjoni jistgħu jorganizzaw avvenimenti addizzjonali, f'konformità mal-ispeċifiċitajiet 

nazzjonali jew istituzzjonali tagħhom stess, u jagħtu aktar kontributi lill-Konferenza, bħal Panels 

nazzjonali taċ-ċittadini jew avvenimenti tematiċi li jiġbru flimkien il-kontribut minn panels differenti". 

Id-Dikjarazzjoni Konġunta tiddikjara li "Avvenimenti nazzjonali u Ewropej fil-qafas tal-Konferenza 

ser jiġu organizzati skont sett ta' prinċipji u kriterji minimi li jirriflettu l-valuri tal-UE li għandhom 

jiġu definiti mill-istrutturi tal-Konferenza". 

F'dan il-kuntest, l-organizzaturi tal-avvenimenti għandhom jissottoskrivu għall-Karta tal-Konferenza u 

l-parteċipanti għandhom jaderixxu magħha.  

Il-gwida deskritta hawn taħt hija ispirata mill-prinċipji ta' deliberazzjoni tajba, definiti b'mod 

partikolari f'rapport tal-OECD li eżamina mijiet ta' studji ta' każijiet ta' proċessi deliberattivi,
1
 u hija 

maħsuba biex tassisti lill-Istati Membri li biħsiebhom jorganizzaw Panels taċ-Ċittadini fil-livell 

nazzjonali, reġjonali jew lokali. 

NB: Avvenimenti nazzjonali, differenti mill-panels taċ-ċittadini, għandhom jiġu organizzati 

f'konformità mal-għan u l-prinċipji tal-Konferenza, b'mod miftuħ, trasparenti u inklużiv. Linji gwida 

speċifiċi dwar kif jiġu organizzati avvenimenti bħal dawn huma disponibbli fil-forma ta' toolkits fuq 

il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u, speċjalment, fil-"Gwida pass pass għall-organizzaturi tal-

avvenimenti"
2
. Id-dokument joffri wkoll eżempji ta' formati ta' avvenimenti li jistgħu jispiraw u 

jiggwidaw l-għażla tal-Istati Membri. Gwida speċifika dwar kif l-avvenimenti jistgħu jsiru inklużivi 

hija disponibbli wkoll fuq il-pjattaforma. 

 

1) Għan 

 Il-Panels għandu jkollhom għan u objettiv ċar: l-objettiv għandu jiġi deskritt bħala kompitu 

ċar u huwa marbut ma' kwistjoni pubblika definita. Huwa fformulat b'mod newtrali bħala mistoqsija 

f'lingwaġġ sempliċi. Ir-rwol taċ-ċittadini u l-influwenza tal-kontribut tagħhom għandhom ikunu ċari. 

Għandha ssir referenza għall-proċess ġenerali tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa.  

Il-pjattaforma Diġitali Multilingwi tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa toffri 

suġġerimenti dwar is-suġġett, iżda l-Istati Membri huma liberi li jagħżlu kwalunkwe suġġett ieħor 

relatat mal-Unjoni Ewropea li huma jqisu importanti. Skont id-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-

Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, l-ambitu tal-Konferenza għandu jirrifletti l-oqsma fejn l-

Unjoni Ewropea għandha l-kompetenza li taġixxi jew fejn l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun għall-

benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej. Fl-aħħar mill-aħħar, l-għan tal-Panels huwa li jipprovdu 

rakkomandazzjonijiet kollettivi dwar suġġetti speċifiċi relatati mal-futur tal-Ewropa. 

 

2) Segwitu 

 L-awtorità pubblika li tikkummissjona għandha tieħu l-impenn li pubblikament twieġeb għar-

rakkomandazzjonijiet tal-parteċipanti jew taġixxi dwarhom fil-ħin. Miżuri nazzjonali ta' 
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 Ir-Rapport huwa disponibbli fuq: https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-

new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf. Il-kwotazzjonijiet f'dan it-test huma 

meħuda mill-prinċipji ta' prattika tajba għal proċessi deliberattivi għat-teħid ta' deċiżjonijiet pubbliku ta' dak ir-

rapport. 
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disseminazzjoni u koordinazzjoni li jistgħu jiżguraw l-adozzjoni u l-viżibbiltà tar-riżultati tal-Panels 

nazzjonali taċ-Ċittadini ser isaħħu l-integrazzjoni tal-azzjonijiet nazzjonali/reġjonali/lokali fil-proċess 

usa' tal-Konferenza. Dan huwa minnu speċjalment minħabba d-duplikazzjoni potenzjali ta' 

diskussjonijiet simili li jkunu qed jiżvolġu fuq naħa waħda fil-livell lokali/nazzjonali, u fuq in-naħa l-

oħra fil-livell tal-UE.  

It-tliet istituzzjonijiet Ewropej ħadu l-impenn li jwieġbu għar-rakkomandazzjonijiet tal-

parteċipanti fid-Dikjarazzjoni Konġunta: "L-eżitu finali tal-Konferenza għandu jkun ippreżentat 

f'rapport lill-Presidenza Konġunta. It-tliet istituzzjonijiet ser jeżaminaw malajr kif isegwu b'mod 

effettiv dan ir-rapport, kull waħda fl-isfera ta' kompetenzi tagħha u f'konformità mat-Trattati." 

 

3) Trasparenza 

Il-proċess deliberattiv għandu jitħabbar pubblikament qabel ma jibda. Id-disinn tal-proċess u 

l-materjali kollha għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fil-ħin. Il-pjattaforma Diġitali 

Multilingwi tal-Konferenza hija ċ-ċentru ewlieni għal avvenimenti, kontributi u informazzjoni relatati 

mal-Konferenza, biex b'hekk tiġi żgurata t-trasparenza. Il-kontributi kollha għandhom jiġu ppubblikati 

fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi https://futureu.europa.eu/ li tiġbor il-kontribut kollu għall-

Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-Plenarja tal-Konferenza u attivitajiet u avvenimenti oħra relatati.  

Id-dikjarazzjoni Konġunta tipprevedi li r-rakkomandazzjonijiet mill-Panels taċ-Ċittadini, 

nazzjonali u dawk Ewropej, jiġu diskussi fil-Plenarja tal-Konferenza. Minbarra l-Pjattaforma, l-Istati 

Membri jistgħu jużaw strutturi istituzzjonali eżistenti tal-Unjoni biex jikkomunikaw ir-riżultati tal-

Panels nazzjonali taċ-Ċittadini. 

 

4) Inklużività 

L-inklużjoni għandha tinkiseb billi jiġi kkunsidrat kif għandhom jiġu involuti l-gruppi 

sottorappreżentati. Il-parteċipazzjoni għandha tiġi mħeġġa u appoġġata wkoll permezz ta' 

remunerazzjoni, ħlas ta' spejjeż u/jew l-għoti jew il-ħlas għall-indukrar tat-tfal u l-kura tal-anzjani kif 

ukoll l-għoti tal-appoġġ u l-assistenza meħtieġa. Dan japplika kemm għal avvenimenti wiċċ imb wiċċ 

kif ukoll għal avvenimenti online. B'mod simili għall-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, jista' jsir sforz 

biex iż-żgħażagħ jew setturi oħra tal-pubbliku jkunu rappreżentati iżjed minn oħrajn. Għandha 

tingħata attenzjoni partikolari biex ikun hemm faċilitazzjoni xierqa tal-Panels, b'faċilitaturi ta' ħila. 

 

 

5) Rappreżentattività 

Il-parteċipanti għandhom ikunu mikrokosmu tal-pubbliku ġenerali. Dan jinkiseb permezz ta' 

kampjunar aleatorju li jirrappreżenta oriġini ġeografiċi, ġeneri, etajiet, kuntesti soċjoekonomiċi u/jew 

livelli ta' edukazzjoni differenti fil-pajjiż/reġjun rispettiv, kif iddikjarat ukoll fid-Dikjarazzjoni 

Konġunta għall-Panels taċ-Ċittadini Ewropej. L-għażla tal-parteċipanti għandha tipprevedi l-

esklużjoni possibbli relatata mal-mandati jew ir-responsabbiltajiet politiċi eletti. 

L-għadd ta' parteċipanti għal kull panel normalment ikun bejn 50 u 200 ċittadin, skont l-għadd 

ta' abitanti tal-Istat Membru, tar-reġjun jew taż-żona. Għandhom isiru sforzi biex jintlaħqu dawk li 

normalment ma jiħdux sehem f'dibattiti pubbliċi jew diskussjonijiet politiċi, pereżempju billi 

jintgħażlu ambjenti u postijiet b'aċċess faċli.  

L-organizzazzjoni ta' Panels taċ-Ċittadini fuq il-post uriet valur miżjud f'termini ta' diversità u 

kwalità tal-interazzjonijiet u d-djalogu bejn il-parteċipanti. F'dibattiti online, għandha titqies il-ħtieġa 

għal aktar waqfiet. Is-sessjonijiet online jistgħu jinqasmu f'diversi sessjonijiet.  

 

6) Informazzjoni 

Il-parteċipanti għandu jkollhom aċċess għal firxa wiesgħa ta' evidenza u għarfien espert 

preċiżi, rilevanti u aċċessibbli dwar l-elementi fundamentali tas-suġġett li għandu jiġi diskuss sabiex 

tkun tista' ssir riflessjoni kollettiva. Għandu jkun hemm proċeduri ċari fis-seħħ biex jiżguraw li l-

għarfien ipprovdut liċ-ċittadini jkun adegwat u bbilanċjat. Skont dan, iċ-ċittadini għandu jkollhom l-



 

 

opportunità, fl-ambitu tal-Panel tagħhom, li jagħżlu fuq liema suġġetti speċifiċi jridu jiffokaw u t-tip 

ta' għarfien espert li jeħtieġu. 

 

7) Deliberazzjoni fi grupp 

Il-parteċipanti għandhom ikunu jistgħu jsibu bażi komuni biex isostnu r-rakkomandazzjonijiet 

kollettivi tagħhom lill-awtorità pubblika. Dan jinvolvi smigħ bir-reqqa u attiv, il-ponderazzjoni u l-

kunsiderazzjoni ta' perspettivi multipli, fejn il-parteċipanti kollha jkollhom l-opportunità li jitkellmu, 

taħlita ta' formati li jalternaw bejn gruppi żgħar u diskussjonijiet u attivitajiet plenarji, u faċilitazzjoni 

ta' ħila. L-organizzaturi għandhom jippjanaw li jkollhom diskussjonijiet iffaċilitati fil-plenarja tal-

Panel u f'sottogruppi iżgħar b'madwar 10 persuna għal kull mejda. Is-sottogruppi jiddiskutu u 

jifformulaw rakkomandazzjonijiet li aktar tard għandhom jiġu diskussi u approvati mill-plenarja tal-

Panel. Il-faċilitazzjoni għandha tkun newtrali u ta' ħila. 

 

8) Ħin 

Id-deliberazzjoni teħtieġ żmien adegwat biex il-parteċipanti jitgħallmu, jiżnu l-evidenza, u 

jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet infurmati, minħabba l-kumplessità tal-biċċa l-kbira tal-problemi ta' 

politika. Meta jiġu indirizzati suġġetti kumplessi fi proċess ta' deliberazzjoni nazzjonali, jistgħu jiġu 

ppjanati mill-inqas minn erba' sa sitt ijiem ta' laqgħa (pereżempju minn żewġ tmimijiet il-ġimgħa 

sa tlieta). Alternattivament, diversi Panels deċentralizzati taċ-ċittadini jistgħu jsiru madwar Stat 

Membru, bl-użu tal-istess metodu.  

 

9) Integrità 

Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-eżerċizzju, il-proċess għandu jitmexxa minn tim ta' 

koordinazzjoni distakkat differenti mill-awtorità pubblika li tkun qed tikkummissjona. 

 

10) Privatezza 

Il-Panels nazzjonali taċ-Ċittadini għandhom jiżguraw il-privatezza tal-parteċipanti u r-rispett 

tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data. Għandu jkun hemm rispett għall-privatezza tal-

parteċipanti biex jiġu protetti mill-attenzjoni u l-fastidju tal-media mhux mixtieqa, kif ukoll biex tiġi 

ppreservata l-indipendenza tal-parteċipanti, filwaqt li jiġi żgurat li ma jkunux imxaħħma jew illobbjati 

minn gruppi ta' interess jew attivisti. 

 

11) Evalwazzjoni 

Għandu jkun hemm evalwazzjoni anonima mill-parteċipanti biex jiġi vvalutat il-proċess abbażi ta' 

kriterji oġġettivi (pereżempju dwar il-kwantità u d-diversità tal-informazzjoni pprovduta, l-ammont ta' 

ħin iddedikat għat-tagħlim, l-indipendenza tal-faċilitazzjoni). Jista' jsir kwestjonarju fil-bidu u fit-

tmiem tal-proċess biex jiġi vvalutat il-grad ta' sodisfazzjon bil-proċess u l-kurva tat-tagħlim li setgħu 

esperjenzaw minħabba l-metodi deliberattivi tal-panels. 


