Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa
Prinċipji Komuni
Artikolu 1
Dawn ir-Regoli ta' Proċedura huma stabbiliti f'konformità mad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Konferenza
dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa li tistipula l-pedamenti u l-prinċipji tal-Konferenza.
Il-Konferenza hija eżerċizzju minn isfel għal fuq iffukat fuq iċ-ċittadini biex l-Ewropej jgħidu tagħhom dwar
dak li jistennew mill-Unjoni Ewropea.
Iċ-ċittadini Ewropej minn kull qasam tal-ħajja u minn kull rokna tal-Unjoni ser ikunu jistgħu jipparteċipaw,
biż-żgħażagħ Ewropej jaqdu rwol ċentrali fit-tiswir tal-ġejjieni tal-proġett Ewropew.
Il-Konferenza titqiegħed taħt l-awtorità tat-tliet istituzzjonijiet, irrappreżentati mill-President tal-Parlament
Ewropew, il-President tal-Kunsill u l-President tal-Kummissjoni Ewropea, li jaġixxu bħala l-Presidenza
Konġunta tagħha.
Struttura ta' governanza sempliċi ser tgħin biex tidderieġi l-Konferenza. Hija ser tiżgura r-rappreżentanza
ugwali tat-tliet istituzzjonijiet Ewropej u ser tkun ibbilanċjata bejn il-ġeneri, fost il-partijiet komponenti
kollha tagħha.
Il-Konferenza, il-governanza u l-avvenimenti tagħha organizzati fil-qafas tagħha huma bbażati fuq il-valuri
tal-UE, kif minquxa fit-Trattati tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u
għandhom ikunu inklużivi, miftuħa u trasparenti.
Il-Konferenza għandha tkun rikonoxxibbli permezz ta' identità unika u Karta tal-Konferenza. Il-Karta hija ssett ta' prinċipji u kriterji komuni, li jirriflettu l-valuri tal-UE, li għalihom għandhom jissottoskrivu lorganizzaturi tal-avvenimenti u li magħhom għandhom jaderixxu l-parteċipanti tal-Konferenza.
Mekkaniżmu ta' feedback ser jiżgura li l-ideat espressi matul l-avvenimenti tal-Konferenza jirriżultaw
f'rakkomandazzjonijiet konkreti għal azzjoni tal-UE.

Ambitu
Artikolu 2
Il-Konferenza għandha l-għan li tagħti vuċi liċ-ċittadini dwar dak li huwa importanti għalihom.
L-ambitu tal-Konferenza għandu jirrifletti l-oqsma fejn l-Unjoni Ewropea għandha l-kompetenza li taġixxi
jew fejn azzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini Ewropej.
B'riflessjoni tal-Aġenda Strateġika tal-Kunsill Ewropew, il-Linji Gwida Politiċi 2019-2024 tal-Kummissjoni
Ewropea u l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19, id-diskussjonijiet ser ikopru, fost l-oħrajn:
Il-bini ta' kontinent b'saħħtu, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-isfidi ambjentali, ekonomija li taħdem għannies, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u s-solidarjetà interġenerazzjonali, it-trasformazzjoni diġitali talEwropa, id-drittijiet u l-valuri Ewropej inkluż l-Istat tad-Dritt, l-isfidi tal-migrazzjoni, is-sigurtà, ir-rwol talUE fid-dinja, il-pedamenti demokratiċi tal-Unjoni, u kif jissaħħu l-proċessi demokratiċi li jirregolaw l-Unjoni
Ewropea. Id-diskussjonijiet jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet trasversali relatati mal-kapaċità tal-UE li
twettaq il-prijoritajiet ta' politika, bħar-regolamentazzjoni aħjar, l-applikazzjoni tas-sussidjarjetà u lproporzjonalità, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-acquis u t-trasparenza.
Iċ-ċittadini jibqgħu liberi li jqajmu kwistjonijiet addizzjonali li huma importanti għalihom.

Parteċipazzjoni taċ-Ċittadini
Artikolu 3
Pjattaforma Diġitali Multilingwi
Il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi għandha tkun iċ-ċentru ewlieni għall-kontributi taċ-ċittadini u għallinformazzjoni tagħhom dwar il-partijiet differenti tal-Konferenza, ir-repożitorju tal-kontributi u d-dokumenti
kollha, għodda interattiva għall-kondiviżjoni u d-dibattitu tal-ideat, u fejn jidħol il-kontribut mill-għadd kbir
ta' avvenimenti li jseħħu taħt il-kappa tal-Konferenza. Il-kontribut mill-preżentazzjonijiet online taċ-ċittadini
u mill-avvenimenti kollha relatati mal-Konferenza għandhom jinġabru, jiġu analizzati, immonitorjati u
ppubblikati permezz tal-pjattaforma diġitali, biex b'hekk tiġi żgurata wkoll trasparenza sħiħa.
Il-pjattaforma hija miftuħa direttament għaċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili, is-sħab soċjali, u partijiet ikkonċernati
oħra, kif ukoll l-awtoritajiet pubbliċi fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u dak lokali, sakemm dawn
jissottoskrivu għall-Karta tal-Konferenzi u jirrispettawha. Huwa mħeġġeġ li jieħu sehem grupp ta' nies kemm
jista' jkun varjat, u kemm jista' jkun numeruż.
Il-moderazzjoni tal-Pjattaforma ser tkun taħt is-superviżjoni tas-Segretarjat Komuni li jaġixxi f'isem il-Bord
Eżekuttiv.

Artikolu 4
Avvenimenti tal-Konferenza
L-avvenimenti jistgħu jiġu organizzati f'varjetà wiesgħa ta' formati (inkluż panels taċ-ċittadini fil-livell
nazzjonali u dak tal-UE) organizzati mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, l-Istati Membri jew oħrajn
(pereżempju, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, is-soċjetà ċivili organizzata, is-sħab soċjali, iċ-ċittadini) taħt ilkappa talKonferenza u skont il-Karta tal-Konferenzi, bil-ħsieb li tintlaħaq l-akbar udjenza possibbli. L-eżiti ta' tali
avvenimenti għandhom jiġu rrapportati fuq il-pjattaforma.
Tali avvenimenti tal-Konferenza, f'laqgħat fiżiċi jew f'ambjenti diġitali jew f'format ibridu, jistgħu jiġu
organizzati f'livelli differenti, inkluż fil-livell Ewropew, nazzjonali, tranżnazzjonali, reġjonali u dak lokali u
jinvolvu lis-soċjetà ċivili, is-sħab soċjali u l-partijiet ikkonċernati 1. Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini f'dawn lavvenimenti għandu jkollha l-għan li tirrifletti d-diversità tal-Ewropa.

Artikolu 5
Panels taċ-Ċittadini Ewropej
Ser jiġu organizzati Panels taċ-Ċittadini Ewropej. Kull panel għandu jikkonsisti minn għadd ta' ċittadini
sabiex jiġi żgurat li miċ-ċittadini ta' kull Stat Membru jkun hemm mill-inqas mara u raġel u filwaqt li jittieħed
kont tal-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva applikat għall-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Iċċittadini għandhom jintgħażlu b'mod aleatorju, u jkunu rappreżentattivi tad-diversità soċjoloġika tal-UE,
f'termini tal-oriġini ġeografika, il-ġeneru, l-età, il-kuntest soċjoekonomiku u/jew il-livell tal-edukazzjoni taċċittadini. Terz ta' kull panel taċ-Ċittadini għandu jkun magħmul minn persuni iżgħar minn 25 sena.
Minbarra ż-żmien meħtieġ għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-feedback, dawn il-panels
għandhom jiltaqgħu matul sessjonijiet deliberattivi, f'postijiet differenti, u għandhom ikunu ddedikati għal
temi speċifiċi bbażati fuq l-ambitu deskritt fl-Artikolu 2 u l-kontributi taċ-ċittadini fuq il-pjattaforma diġitali.
Rappreżentanti minn kull Panel taċ-Ċittadini Ewropej, li mill-inqas terz minnhom għandu jkollhom inqas
minn 25 sena, għandhom jieħdu sehem fil-Plenarja, jippreżentaw l-eżitu tad-diskussjonijiet tagħhom u
jiddibattuhom ma' parteċipanti oħra.
Il-panels għandhom jieħdu kont tal-kontributi miġbura fil-qafas tal-Konferenza permezz tal-pjattaforma
diġitali, u jikkontribwixxu fil-Plenarja tal-Konferenza billi jifformulaw sett ta' rakkomandazzjonijiet biex lUnjoni ssegwi.
Il-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv jistabbilixxu b'mod konġunt il-modalitajiet prattiċi għall-organizzazzjoni
tal-panels taċ-Ċittadini tal-Konferenza, f'konformità ma' dawn ir-regoli u d-Dikjarazzjoni Konġunta, u
jinformaw bil-quddiem lill-Bord Eżekuttiv.

1

Il-Bord E ekuttiv jista' jikkunsidra l-involviment tat-tfal fil-pro ess tal-Konferenza.

Governanza tal-Konferenza

Bord Eżekuttiv

Artikolu 6
Kompożizzjoni
Il-Bord Eżekuttiv jikkonsisti minn rappreżentanza ugwali mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u lKummissjoni Ewropea, b'kull wieħed bi tliet rappreżentanti u sa erba' osservaturi.
It-Trojka presidenzjali tal-Konferenza tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej (COSAC) ser tipparteċipa bħala
osservatur permanenti.

Il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jistgħu jiġu mistiedna wkoll bħala
osservaturi, kif ukoll istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE u sħab soċjali fejn xieraq 2.

Artikolu 7
Kompiti u modalitajiet ta' ħidma3
Il-Bord Eżekuttiv għandu jaġixxi fuq il-kwistjonijiet kollha quddiemu bil-kunsens tad-disa' rappreżentanti
Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward il-ħidma tal-Konferenza (ilPlenarji, il-Bordijiet u l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi), il-proċessi u l-avvenimenti tagħha, is-sorveljanza
tal-progress tal-Konferenza, u t-tħejjija tal-laqgħat tal-Plenarja tal-Konferenza, inkluż il-kontributi taċċittadini u s-segwitu tagħhom.
Il-Bord Eżekuttiv għandu jaqbel dwar sett ta' prinċipji komuni u kriterji minimi li jirriflettu l-valuri tal-UE,
"il-Karta tal-Konferenza", li għandhom jiġu segwiti minn avvenimenti organizzati taħt il-kappa talKonferenza, u dwar il-modalitajiet għar-rappurtar dwar l-eżiti tad-diversi attivitajiet imwettqa fil-kuntest talKonferenza, kif ukoll mekkaniżmi ta' feedback.
Il-Bord Eżekuttiv għandu jirrapporta fuq bażi regolari lill-Presidenza Konġunta (il-President tal-Parlament
Ewropew, il-President tal-Kunsill u l-President tal-Kummissjoni Ewropea).
Il-preżenza ta' mill-inqas terz tar-rappreżentanti ta' kull komponent tal-Bord Eżekuttiv
(Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea) hija meħtieġa biex tippermetti li ssir laqgħa u
biex il-Bord Eżekuttiv jaġixxi. Il-Kopresidenti għandhom jivverifikaw li jkun hemm kworum. L-osservaturi
permanenti u l-osservaturi mistiedna mhumiex inklużi fil-kalkolu tal-kworum.

2
Is-sħab soċjali Ewropej jikkonsistu mill-entitajiet li ġejjin: Business Europe, KETU, SGI Europe u SME United.
L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ser jiġu mistiedna għall-Plenarji tal-Konferenza.
3
Il-Bord Eżekuttiv jista' jikkunsidra li, fir-regoli ta' proċedura tal-Plenarja tal-Konferenza, ifassal u
jippubblika rapporti wara kull laqgħa Plenarja tal-Konferenza.

Il-Bord Eżekuttiv għandu jfassal u jippubblika l-konklużjonijiet tal-Plenarja tal-Konferenza u jippreżenta leżitu finali tal-Konferenza f'rapport lill-Presidenza Konġunta u lit-tliet istituzzjonijiet tagħhom.

Artikolu 8
Segretarjat Komuni
Is-Segretarjat Komuni, magħmul minn għadd ugwali ta' persunal mill-Parlament Ewropew, mis-Segretarjat
Ġenerali tal-Kunsill u mill-Kummissjoni Ewropea rispettivament, għandu, taħt l-awtorità tal-Bord Eżekuttiv,
jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiżgura l-funzjonament korrett tal-Bord Eżekuttiv, u jassisti lirrappreżentanti kif ukoll lill-osservaturi tal-Bord Eżekuttiv f'konformità ma' dawn ir-regoli.
Il-kapijiet konġunti tas-Segretarjat Komuni għandhom jattendu l-laqgħat kollha tal-Bord Eżekuttiv.
Is-Segretarjat Komuni ser jappoġġa l-organizzazzjoni u l-proċeduri tal-Plenarja tal-Konferenza u tal-Panels
taċ-Ċittadini Ewropej.
Is-Segretarjat Komuni għandu jassisti lill-Bord Eżekuttiv biex jiżgura l-organizzazzjoni u l-andament xierqa
tal-Plenarja tal-Konferenza.
Is-Segretarjat Komuni għandu jaġixxi b'mod indipendenti f'konformità ma' dawn ir-regoli.

Artikolu 9
Esperti
Il-Bord Eżekuttiv jista' jinvolvi esperti u jistedinhom jipparteċipaw fil-laqgħat u l-avvenimenti organizzati filkuntest tal-Konferenza, speċjalment il-Panels taċ-Ċittadini.

Artikolu 10
Avviż ta' laqgħa
Il-Bord Eżekuttiv għandu jitlaqqa' mill-Kopresidenti.

Artikolu 11
Kalendarju u Aġenda
Il-Kopresidenti għandhom ifasslu l-kalendarju u l-aġendi proviżorji għal-laqgħat u għandhom
jippreżentawhom lill-Bord Eżekuttiv għall-approvazzjoni fil-bidu ta' kull laqgħa.

Artikolu 12
Dokumentazzjoni
Is-Segretarjat Komuni għandu jibgħat l-avviż u l-aġenda proviżorja ta' laqgħa tal-Bord Eżekuttiv, u
kwalunkwe dokument ieħor relatat ma' dik il-laqgħa, lill-membri tal-Bord Eżekuttiv u lill-osservaturi f'isem
il-Kopresidenti sa mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol qabel id-data tal-laqgħa, sakemm każijiet
eċċezzjonali ta' urġenza ma jkunux jeħtieġu mod ieħor.
Kwalunkwe rappreżentant tal-Bord Eżekuttiv jew osservatur jista' jindirizza kontribut bil-miktub lill-Bord
Eżekuttiv. Tali kontributi bil-miktub għandhom jiġu ċċirkolati mis-Segretarjat Komuni lir-rappreżentanti loħra tal-Bord Eżekuttiv kif ukoll lill-osservaturi.
Is-Segretarjat Komuni ser iħejji rapporti ta' sinteżi tal-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv u l-Kopresidenti tal-Bord
Eżekuttiv ser japprovawhom, fejn xieraq bi ftehim bil-miktub. Is-Segretarjat Komuni għandu jibgħat irrapporti ta' sinteżi lir-rappreżentanti u lill-osservaturi ta' dik il-laqgħa u lill-Presidenza Konġunta.
Fejn il-Bord Eżekuttiv jaġixxi billi joħroġ rapporti, il-kelma "rapporti" għandha tiddaħħal fit-titolu. IsSegretarjat Komuni għandu jirreġistra kwalunkwe rapport taħt numru ta' serje u b'referenza għad-data li fiha
ġie approvat bil-ħsieb li jippubblikah fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.

Artikolu 13
Twettiq tal-laqgħat
Il-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv għandhom jitmexxew b'mod konġunt mill-Kopresidenti. Il-Kopresidenti
għandhom jaqblu dwar il-kondiviżjoni tal-arranġamenti tal-presidenza qabel kull laqgħa biex tiġi żgurata lugwaljanza bejniethom.
Il-Kopresidenti tal-laqgħa għandhom jiżguraw li d-diskussjonijiet isiru korrettament u jistgħu jieħdu
kwalunkwe miżura li twassal għall-promozzjoni tal-aħjar użu possibbli tal-ħin disponibbli, bħallorganizzazzjoni tal-ordni li fiha jiġu diskussi l-punti, il-limitazzjoni tal-ħin għall-interventi u ddeterminazzjoni tal-ordni li fiha jintervjenu l-kontributuri.
Il-Bord Eżekuttiv, fuq proposta tal-Kopresidenti, jista' jiddeċiedi b'mod eċċezzjonali li jistieden persuni oħra
biex jattendu punt fuq l-aġenda ta' laqgħa. Il-Kopresidenti għandhom jiddeċiedu dwar liema membri talpersunal, lil hinn mill-membri tas-Segretarjat Komuni, jistgħu jattendu l-laqgħat tiegħu.

Artikolu 14
Trasparenza
L-aġendi proviżorji għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku qabel il-laqgħa tal-Bord Eżekuttiv. Wara llaqgħa, in-nota ta' sintesi jew dokumenti oħra li l-Bord Eżekuttiv jista' jqis meħtieġa għandhom ikunu
disponibbli għall-pubbliku fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.

Artikolu 15
Post tal-laqgħat
Il-Bord Eżekuttiv għandu jiltaqa' fil-bini tal-Kunsill, sakemm il-Kopresidenti ma jiddeċidux mod ieħor 4. Ilparteċipazzjoni tista' tkun fiżika jew mill-bogħod, f'konformità mar-regolamenti applikabbli fis-seħħ dwar issaħħa u s-sikurezza. Il-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv jiddeċiedu dwar l-għażla tal-pjattaforma elettronika
għal-laqgħat ibridi u virtwali.

Plenarja tal-Konferenza
Artikolu 16
Kompożizzjoni
Il-Plenarja tal-Konferenza għandha tkun magħmula minn 108 rappreżentant mill-Parlament Ewropew, 54
mill-Kunsill u 3 mill-Kummissjoni Ewropea5, kif ukoll 108 rappreżentant mill-Parlamenti nazzjonali kollha,
fuq bażi ugwali, u ċ-ċittadini.
Ser jipparteċipaw 80 rappreżentant mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, li minnhom mill-inqas terz għandhom
ikunu żgħażagħ ta' taħt il-25 sena, il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ u 27 rappreżentant 6 ta'
avvenimenti nazzjonali u/jew Panels taċ-Ċittadini nazzjonali. Dan jirrappreżenta total ta' 108.
Ser jipparteċipaw ukoll 18-il rappreżentant mill-Kumitat tar-Reġjuni u 18-il rappreżentant mill-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali, 6 rappreżentanti eletti mill-awtoritajiet reġjonali u 6 rappreżentanti eletti millawtoritajiet lokali, 12-il rappreżentant mis-sħab soċjali, u 8 rappreżentanti mis-soċjetà ċivili. Ir-Rappreżentant
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandu jiġi mistieden meta jiġi diskuss irrwol internazzjonali tal-UE.
Jistgħu jiġu mistiedna wkoll rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati ewlenin.
Il-kompożizzjoni tal-Plenarja tal-Konferenza għandha tirrispetta l-bilanċ bejn il-ġeneri.

Artikolu 17
Kompiti u modalitajiet ta' ħidma
Il-Plenarja tal-Konferenza għandha tiddibatti u tiddiskuti r-rakkomandazzjonijiet mill-Panels taċ-Ċittadini
nazzjonali u Ewropej, u l-kontribut miġbur mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, imqassam skont it-tema,
4Soġġett għal aktar diskussjoni, il-Plenarji tal-Konferenza u l-Panels taċ-Ċittadini jistgħu jsiru fil-bini tal-Parlament
Ewropew. Is-Segretarjat Konġunt ser ikun f'post wieħed, malli l-kundizzjonijiet sanitarji jippermettu dan, idealment filKummissjoni Ewropa.
5Membri oħra tal-Kummissjoni Ewropea ser jipparteċipaw fil-Plenarja, b'mod partikolari fejn għandhom jiġu diskussi
kwistjonijiet rilevanti għall-portafoll tagħhom.
6Wieħed kull Stat Membru.

b'rispett sħiħ tal-prinċipji bażiċi tal-UE u tal-Karta tal-Konferenza, mingħajr eżitu determinat minn qabel u
mingħajr ma tillimita l-firxa għal oqsma ta' politika definiti minn qabel. Wara li dawn ir-rakkomandazzjonijiet
ikunu ġew ippreżentati miċ-ċittadini u diskussi magħhom, il-Plenarja, fuq bażi konsenswali, tressaq ilproposti tagħha7 lill-Bord Eżekuttiv.
Il-preżenza ta' mill-inqas terz ta' kull parti komponenti mistiedna għall-Plenarja tal-Konferenza hija meħtieġa
biex tkun tista' ssir laqgħa. Il-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv għandhom jivverifikaw dan.

Artikolu 18
Konklużjonijiet tal-Plenarja
Abbażi tad-diskussjonijiet u l-proposti tal-Plenarja tal-Konferenza, il-Bord Eżekuttiv, filwaqt li jaġixxi fuq
bażi kunsenswali, għandu jfassal rapport, f'kollaborazzjoni sħiħa u bi trasparenza sħiħa mal-Plenarja talKonferenza, li mbagħad jiġi ppubblikat fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.

Artikolu 19
Avviż ta' laqgħat, kalendarju, aġenda u dokumentazzjoni
Il-Kopresidenti, f'isem il-Bord Eżekuttiv, għandhom ilaqqgħu l-Plenarji tal-Konferenza, abbażi ta' kalendarju
maqbul mill-Bord Eżekuttiv. L-aġenda ta' laqgħa tal-Plenarja tal-Konferenza għandha tiġi proposta mill-Bord
Eżekuttiv u mibgħuta mad-dokumenti rilevanti, bħala regola fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, misSegretarjat Komuni mhux aktar tard minn sebat ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-laqgħa, sakemm każijiet
eċċezzjonali ta' urġenza ma jkunux jeħtieġu mod ieħor.

Artikolu 20
Twettiq tal-laqgħat
Il-laqgħat tal-Plenarji tal-Konferenza għandhom jitmexxew b'mod konġunt mill-Kopresidenti tal-Bord
Eżekuttiv. Il-Kopresidenti għandhom jaqblu dwar il-kondiviżjoni tal-arranġamenti tal-presidenza qabel kull
laqgħa biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejniethom.
Il-Kopresidenti għandhom jiżguraw li d-diskussjonijiet isiru b'mod korrett u ordnat u jistgħu jieħdu
kwalunkwe miżura li twassal għall-promozzjoni tal-aħjar użu possibbli tal-ħin disponibbli, bħallorganizzazzjoni tal-ordni li fiha jiġu diskussi l-punti, il-limitazzjoni tal-ħin għall-interventi u ddeterminazzjoni tal-ordni li fiha jintervjenu l-kontributuri.
Meta xieraq, il-Kopresidenti jipproponu lill-Plenarja l-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma tematiċi, li fihom
7Irid jintlaħaq kunsens mill-inqas bejn ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni Ewropea,
kif ukoll tar-rappreżentanti mill-Parlamenti nazzjonali, fuq bażi ugwali. Jekk ikun hemm pożizzjoni diverġenti ċara mirrappreżentanti taċ-ċittadini minn avvenimenti nazzjonali u/jew panels taċ-ċittadini Ewropej jew nazzjonali, din għandha
tiġi espressa fir-rapport mill-Bord Eżekuttiv.

jipparteċipaw rappreżentanti tal-panels taċ-Ċittadini rispettivi 8.
Il-Kopresidenti jistabbilixxu b'mod konġunt il-modalitajiet prattiċi għat-twettiq tal-laqgħat tal-Plenarja talKonferenza, f'konformità ma' dawn ir-regoli u mad-Dikjarazzjoni Konġunta.
Il-laqgħat għandhom isiru fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

Artikolu 21
Post tal-laqgħat
Il-Plenarja tal-Konferenza għandha tiltaqa' fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, sakemm ilKopresidenti ma jiddeċidux mod ieħor.
Il-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv għandhom jiddeċiedu jekk il-parteċipazzjoni tistax tkun f'format fiżiku jew
mill-bogħod jew f'format ibridu, f'konformità mar-regolamenti applikabbli fis-seħħ dwar is-saħħa u ssikurezza.
Il-Kopresidenti jiddeċiedu dwar l-għażla tal-pjattaforma elettronika għal laqgħat ibridi u virtwali.

Artikolu 22
Trasparenza
Il-laqgħat tal-Plenarja tal-Konferenza għandhom jiġu trażmessi direttament u d-dokumenti kollha tal-Plenarja
tal-Konferenza għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.

Dispożizzjonijiet Finali
Artikolu 23
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.

Artikolu 24
Ir-Regoli ta' Proċedura jistgħu jiġu emendati jew issupplimentati mill-Bord Eżekuttiv fuq proposta millKopresidenti tal-Bord Eżekuttiv.

8

Familji politiċi jistgħu jorganizzaw caucuses.

