Gruppi ta' ħidma
Mandat
[Anness mad-dokument ta' riflessjoni dwar l-organizzazzjoni tal-Plenarja]

I.
A. F'konformità mar-Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (ilKonferenza), il-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza pproponew lill-Plenarja talKonferenza li jiġu stabbiliti disa' gruppi ta' ħidma tematiċi (ara l-proposta ta' lista tal-gruppi ta'
ħidma annessa ma' dan id-dokument ta' riflessjoni). Fid-19 ta' Ġunju l-Kopresidenti ppreżentaw
lill-Plenarja l-proposta dwar l-organizzazzjoni tal-gruppi ta' ħidma tematiċi, proposta li ġiet
appoġġata.

B. Il-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza se jaħtru l-President ta' kull grupp ta'
ħidma (2 il-Parlament Ewropew, 2 il-Kunsill, 2 il-Kummissjoni, 2 il-parlamenti nazzjonali, 1
il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ). Il-lista tal-gruppi ta' ħidma u tal-Presidenti u tal-membri
tagħhom tiġi ppubblikata fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.

II.
Il-kompożizzjoni tal-gruppi ta' ħidma se tkun finalizzata mill-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv
tal-Konferenza fuq il-bażi ta' proposta tal-partijiet komponenti tal-Plenarja tal-Konferenza1,
b'kont meħud ta' massimu ta' tliet preferenzi espressi mill-membri skont il-kundizzjonijiet li
ġejjin:

1

Skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

1



kull membru tal-Plenarja tal-Konferenza se jkun jista' jipparteċipa fi grupp ta' ħidma
wieħed biss2;



kull grupp ta' ħidma se jkun magħmul minn tal-anqas 40 membru u l-proporzjonijiet
bejn id-diversi komponenti tal-Plenarja għandhom ukoll jiġu riflessi fil-gruppi ta' ħidma
kollha3. Ir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej għandhom jipparteċipaw filgruppi ta' ħidma li jittrattaw l-istess suġġetti ttrattati mill-Panels tagħhom.4

III.
A. Il-gruppi ta' ħidma jagħtu l-kontribut tagħhom biex jiġu ppreparati d-dibattiti u l-proposti
tal-Plenarja tal-Konferenza, fir-rispett tal-parametri tad-Dikjarazzjoni Konġunta u tar-Regoli
ta' Proċedura.

Dan jagħmluh billi jiddiskutu r-rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u
nazzjonali rispettivi, kif ukoll il-kontributi tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi relatati massuġġetti tal-grupp ta' ħidma miġbura fil-qafas tal-Konferenza.

B. Il-gruppi ta' ħidma jaħdmu fuq il-bażi tal-kunsens kif definit fin-nota 7 f'qiegħ il-paġna talArtikolu 17 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza.

C. Il-President u l-portavuċi, li se jintgħażlu minn fost ir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini
Ewropej fi ħdan il-grupp ta' ħidma, se jippreżentaw lill-Plenarja r-riżultati tal-grupp ta' ħidma.
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Il-membri tal-Kummissjoni Ewropea se jipparteċipaw fil-gruppi ta' ħidma meta jidhrilhom li għandhom jiġu
diskussi kwistjonijiet rilevanti għall-portafoll tagħhom, kif previst mill-Artikolu 16 tar-Regoli ta' Proċedura talKonferenza.
3
Bħala indikazzjoni, dan ikun ifisser: 12 għall-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, 6 għall-Kunsill, 3
għar-rappreżentanti tal-Panels jew tal-avvenimenti nazzjonali taċ-Ċittadini, 2 kull wieħed għall-Kumitat tarReġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, 1 jew 2 għas-sħab soċjali, 1 għas-soċjetà ċivili u 1 għall-membri eletti
tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u r-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej (ara n-nota f'qiegħ il-paġna).
4

Fil-prattika dan ifisser, bħala indikazzjoni, li l-gruppi ta' ħidma li jittrattaw "Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja
soċjali u impjiegi", "Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport" u "Trasformazzjoni diġitali" għandu jkollhom 6 jew
7 rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej, filwaqt li l-gruppi ta' ħidma l-oħra kollha għandu jkollhom
10 rappreżentanti.
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D. Il-President tal-grupp ta' ħidma se jkun assistit mis-Segretarjat Komuni.

IV.
A. Il-President tal-grupp ta' ħidma jikkonvoka l-laqgħat matul il-ħinijiet indikati fl-aġenda talPlenarja tal-Konferenza.5
Jekk dan ma jkunx possibbli minħabba l-indisponibbiltà tar-riżorsi loġistiċi u lingwistiċi
neċessarji, il-Kopresidenti se jipproponu ħinijiet alternattivi. Fuq talba tal-President u bi qbil
mal-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv u mal-komponenti kollha tal-grupp ta' ħidma, jistgħu jiġu
kkonvokati laqgħat addizzjonali.
B. Il-President jiggarantixxi distribuzzjoni ekwa tal-ħin għall-interventi bejn il-partijiet
komponenti kollha tal-grupp ta' ħidma, inklużi ċ-ċittadini.

V

A. Is-Segretarjat Komuni jħejji rendikont sommarju ta' kull laqgħa tal-grupp ta' ħidma taħt ilgwida tal-President u f'konsultazzjoni mal-membri tal-grupp ta' ħidma. Dan se jkun debitament
disponibbli fit-taqsima Plenarja tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.

B. L-attendenza għal-laqgħat tal-gruppi ta' ħidma hija limitata għall-membri rispettivi talPlenarja tal-Konferenza, għal kollaboratur wieħed għal kull membru tal-grupp ta' ħidma u
għall-persunal tas-Segretarjat Komuni tal-Konferenza.

C. Kull modifika ulterjuri ta' dan il-mandat u żieda ta' regoli ġodda teħtieġ il-qbil tat-tliet
Kopresidenti tal-Konferenza.
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Il-ħinijiet tal-gruppi ta' ħidma mhumiex se jaħbtu mad-dibattiti tal-Plenarja jew mal-pawżi bejniethom.
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