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Rapport ta' sinteżi tat-tielet laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-

Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa 

Il-Ħamis 22 ta' April 2021 

16:00-19:00, Bini Europa (kamra S7, laqgħa ibrida) 

Parteċipanti: jekk jogħġobkom araw il-lista tal-parteċipanti fl-anness 

Sinteżi u konklużjonijiet: 
 

Il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa kellu t-tielet laqgħa tiegħu fit-22 ta' 
April 2021 fil-bini tal-Kunsill (f'format ibridu). 

 
It-tielet laqgħa kienet kopreseduta mill-MEP Guy VERHOFSTADT, mis-Segretarju tal-Istat għall-
Affarijiet tal-UE tal-Portugall, Ana Paula ZACARIAS, u mill-Viċi President tal-Kummissjoni għad-
Demokrazija u d-Demografija, Dubravka ŠUICA. Is-Sa ZACARIAS fetħet u għalqet il-laqgħa. 

 
Il-Bord Eżekuttiv approva l-programm u l-modalitajiet tal-avveniment inawgurali fid-9 ta' Mejju. 

 
Abbażi tal-kontributi li waslu mingħand ir-rappreżentanti u l-osservaturi u fuq id-diskussjoni 
matul il-laqgħa, il-Bord Eżekuttiv approva l-abbozz tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-Prinċipji 
Komuni tal-Konferenza, l-Ambitu tagħha u l-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini kif propost mill-
Kopresidenti, bi ftit bidliet. 

 
Il-Bord Eżekuttiv iddiskuta l-abbozz tar-Regoli ta' Proċedura rigward il-Plenarja tal-Konferenza, u 
b'mod partikolari r-rwol u l-kompożizzjoni tagħha. Fid-dawl tal-iskambju ta' fehmiet, il-Bord 
Eżekuttiv inkariga lis-Segretarjat Komuni biex iħejji abbozz ta' test bil-ħsieb li japprova r-Regoli 
ta' Proċedura fl-intier tagħhom sa mhux aktar tard mid-9 ta' Mejju. 

 
Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv dwar il-modalitajiet prattiċi għall-organizzazzjoni tal-
Panels taċ-Ċittadini Ewropej li ser ikomplu jiġu aġġornati u żviluppati f'manwal dettaljat. 
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Konklużjoni: 

Il-Bord Eżekuttiv approva l-programm u l-modalitajiet tal-avveniment inawgurali fid-9 ta' 
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Ana Paula Zacarias (Kopresident) fetħet il-laqgħa. 
 

1. Approvazzjoni tal-programm u modalitajiet tal-avveniment fid-9 ta' Mejju 

Guy Verhofstadt (Kopresident) ippresieda dan il-punt fuq l-aġenda. Il-Presidenza indikat li, 
kif miftiehem fl-aħħar laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tas-7 ta' April, is-servizzi tal-Komunikazzjoni 
tat-tliet istituzzjonijiet ippreżentaw lill-Kopresidenti proposta konġunta għall-avveniment 
inawgurali fid-9 ta' Mejju 2021, fejn l-elementi ewlenin huma kif ġej: 

- l-avveniment ser isir f'format ibridu fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu; 
- il-President Franċiż ser jintervjeni bħala Kap tal-Istat tal-pajjiż ospitanti fil-bidu tal-

avveniment; 
- Il-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ser jintervjenu dwar 

l-għan u l-aspettattivi tal-Konferenza, idealment f'konverżazzjoni maċ-ċittadini. 
- Il-Kopresidenti ser jagħtu intervisti qosra dwar l-iskop tal-avveniment u l-

aspettattivi dwar il-Konferenza. 

Il-Presidenza indikat li l-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv huma mistiedna għall-avveniment. 
Ana Paula Zacarias (Kopresident) semmiet li r-rappreżentanti tal-Istati Membri huma 
mistiedna jipparteċipaw mill-bogħod. 

Il-Presidenza kkonkludiet li l-Bord kien lest li japprova l-programm. 
 

 
 

2. Abbozz ta' Regoli ta' Proċedura għall-Konferenza 
-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini: approvazzjoni 
-Plenarja tal-Konferenza: diskussjoni 

Ana Paula Zacarias (Kopresident) ippresediet dan il-punt fuq l-aġenda. Hija appellat għal 
ftehim rapidu dwar ir-regoli ta' proċedura, bl-approvazzjoni tal-kapitoli dwar il-prinċipji 
Komuni, l-Ambitu u l-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini, u skambju ta' fehmiet dwar il-Kapitolu 
dwar il-Plenarja tal-Konferenza, bil-ħsieb li jiġu approvati r-regoli ta ' proċedura kollha kemm 
hi sa mhux aktar tard mid-9 ta' Mejju. 

Il-Presidenza ppreżentat l-elementi ewlenin tal-kapitoli dwar il-Prinċipji Komuni tal-
Konferenza, l-Ambitu tagħha u l-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini (Pjattaforma Diġitali 
Multilingwi, Avvenimenti ta' Konferenzi, Panels taċ-Ċittadini Ewropej). 

Il-punt 3 dwar il-modalitajiet prattiċi rigward il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ġie diskuss 
flimkien ma' dan il-punt tal-aġenda u ġie ppreżentat mill-Kopresident il-Viċi President Šuica. 
Il-mistoqsijiet u l-kummenti relatati mal-punt 3 huma indikati fil-parti 3 hawn taħt. 

 
 
 

2 



Konklużjoni: 

Abbażi tal-kontributi li waslu mingħand ir-rappreżentanti u l-osservaturi u d-diskussjoni 
matul il-laqgħa, il-Bord Eżekuttiv approva l-abbozz tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-
Prinċipji Komuni tal-Konferenza, l-ambitu tagħha u l-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini kif 
propost mill-Kopresidenti, bi ftit bidliet. 

Konklużjoni: 

Fid-dawl ta' dan l-iskambju ta' fehmiet, il-Bord Eżekuttiv inkariga lis-Segretarjat Komuni 
biex iħejji abbozz ta' test għar-Regoli ta' Proċedura dwar il-Plenarja tal-Konferenza bil-
ħsieb li jiġu approvati r-Regoli ta' Proċedura fl-intier tagħhom sa mhux aktar tard mid-9 
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Fid-diskussjoni li segwiet dwar il-Prinċipji Komuni, l-Ambitu u l-Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini, ġie 
miftiehem li jiġu inklużi referenzi espliċiti għas-sħab soċjali u li jiġi speċifikat li l-Kopresidenti tal-Bord 
Eżekuttiv jinformaw bil-quddiem lill-Bord Eżekuttiv dwar il-modalitajiet prattiċi għall-organizzazzjoni 
tal-Panels taċ-Ċittadini tal-Konferenza. 

 
 

 
 

Fil-parti li jmiss ta' dan il-punt tal-aġenda relatat mar-Regoli ta' Proċedura tal-Plenarja, il-President 
Zacarias spjegat li ma ġiet ippreżentata l-ebda proposta komuni lill-Bord Eżekuttiv f'dan l-istadju, 
minħabba n-nuqqas ta' qbil fost il-Kopresidenti dwar xi kwistjonijiet ewlenin. Hija fakkret fil-ħtieġa li 
tiġi rispettata d-Dikjarazzjoni Konġunta , u enfasizzat iż-żewġ punti miftuħa ewlenin, 
jiġifieri r-rwol u l-kompożizzjoni tal-Plenarja tal-Konferenza. 

Il-parteċipanti ġew mistiedna jesprimu l-kummenti tagħhom matul id-dibattitu li segwa. Fid-
diskussjoni li segwiet, saru mistoqsijiet u kummenti , fost l-oħrajn: 

- ġew espressi fehmiet differenti dwar ir-rwol tal-Plenarja tal-Konferenza, il-modalitajiet ta' ħidma 
tagħha u l-proċess li jwassal għall-elaborazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha. Xi wħud enfasizzaw 
ukoll il-ħtieġa li jiġi rrispettat il-bilanċ interistituzzjonali u indikaw it-trasparenza tal-proċess. 

- id-daqs u l-kompożizzjoni tal-Plenarja tal-Konferenza. Kien hemm diversi sejħiet biex tiġi żgurata 
rappreżentanza xierqa tal-parteċipanti kollha fil-Plenarja. Diversi fakkru wkoll fid-Dikjarazzjoni 
Konġunta li tipprevedi struttura ta' governanza sempliċi. Ħafna parteċipanti fakkru fl-objettiv li ċ-
ċittadini jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-Konferenza. 

- xi osservaturi appellaw għal rappreżentanza xierqa u sħubija sħiħa fil-Plenarja. 

Bi tweġiba, il-Presidenza rreferiet għad-Dikjarazzjoni Konġunta bħala l-bażi għar-regoli ta' proċedura. 
Hija kkonkludiet li l-konverġenza kienet qrib ta' xi kwistjonijiet, filwaqt li għad hemm bżonn ta' aktar 
diskussjoni dwar ir-rwol u l-kompożizzjoni tal-Plenarja. Hija appellat ukoll għal approċċ prammatiku li 
jippermetti l-approvazzjoni tar-regoli sa mhux aktar tard mid-9 ta' Mejju. 

 
 

 
 

3



Konklużjoni: 

Il-Kopresidenti infurmaw lill-Bord Eżekuttiv dwar il-modalitajiet prattiċi għall-
organizzazzjoni tal-Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej li ser ikomplu jiġu aġġornati u żviluppati 
f'manwal dettaljat. 

Laqgħa li jmiss: 

Laqgħa tal-Bord Eżekuttiv hija skedata għad-9 ta' Mejju. 
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3. Modalitajiet prattiċi għall-organizzazzjoni tal-Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej: 
Informazzjoni mill-Kopresidenti 

Dubravka Šuica (Kopresident) ippresediet dan il-punt tal-aġenda u enfasizzat li l-Panels taċ-Ċittadini 
Ewropej huma wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Konferenza. In-nota teknika mqassma lill-Bord 
Eżekuttiv tinkludi, fost l-oħrajn, l-elementi li ġejjin: 

- il-prinċipju tal-għażla aleatorja taċ-ċittadini abbażi ta' diversi kriterji; 
- l-għadd ta' 200 parteċipant għal kull panel b'terz minnhom ikunu żgħażagħ; 
- l-organizzazzjoni ta' erba' panels multilingwi f'postijiet differenti madwar l-Unjoni b'mill-inqas 

tliet sessjonijiet deliberattivi għal kull Panel; 
- rappreżentanti minn kull Panel taċ-Ċittadini ser jieħdu sehem fil-Plenarja. 

Fid-diskussjoni li segwiet, il-modalitajiet b'mod ġenerali intlaqgħu tajjeb mill-Bord Eżekuttiv. Tqajmu 
mistoqsijiet u rimarki fost l-oħrajn dwar il-proċess tal-għażla, dwar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, 
dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja liċ-ċittadini parteċipanti, dwar l-għażla ta' suġġetti għall-Panels, u 
dwar l-involviment tas-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali biex iġibu magħhom l-għarfien espert. 

Bi tweġiba, il-Presidenza u membru tas-Segretarjat Komuni enfasizzaw li l-għażla tal-parteċipanti ser 
issir billi jintgħażlu ċ-ċittadini b'mod aleatorju, bil-għan li jikkostitwixxu "panels" rappreżentattivi tad-
diversità soċjoloġika tal-UE, li għandha twassal għall-parteċipazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' ċittadini. 

In-nota teknika dwar il-modalitajiet prattiċi ser tiġi aġġornata u żviluppata f'manwal biex jiggwida l-
organizzazzjoni tal-Panels. Is-Segretarjat Komuni għandu jinforma regolarment lill-Bord Eżekuttiv. 

 
 

 
 

 
 

Ana Paula Zacarias (Kopresident) għalqet il-laqgħa. 
 
 
 
 

Kuntatti: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde, 
membri tas-Segretarjat Komuni 
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