Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej: "Demokrazija Ewropea/valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà"

Konferenza dwar ilFutur tal-Ewropa
Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej: "Demokrazija
Ewropea/valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà"
Rakkomandazzjonijiet

Ir-ritratt © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher

Sessjoni 3 tal-panel 2 - 1

Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej: "Demokrazija Ewropea/valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà"

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa
Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej:
"Demokrazija Ewropea / Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà"
RAKKOMANDAZZJONIJIET ADOTTATI MILL-PANEL (GĦANDHOM JINGĦADDEW
LILL-PLENARJA)
Fluss 1 L-iżgurar tad-drittijiet u tan-nondiskriminazzjoni
Sottofluss 1.1 In-nondiskriminazzjoni / Sottofluss 1.2 L-ugwaljanza bejn il-ġeneri
1. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi kriterji dwar il-ġlieda kontra ddiskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol (kwoti għaż-żgħażagħ, għall-anzjani, għannisa, għall-minoranzi). Jekk il-kumpaniji jissodisfaw il-kriterji, dawn jiksbu
sussidji jew ħelsien mit-taxxa".
Aħna nirrakkomandaw li tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tal-impjegati dwar:
● l-istituzzjonijiet supranazzjonali u nazzjonali (eż. trade unions).
● il-mekkaniżmi li jiżguraw li l-kumpaniji jirrispettaw ir-regoli eżistenti
dwar in-nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol.
● il-programmi ta' kwalifika għall-gruppi soċjali li jsofru minn
diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol (żgħażagħ, anzjani, nisa, minoranzi).
Aħna nirrakkomandaw l-adozzjoni ta' liġi tal-UE f'żewġ stadji. L-ewwel nett, li
jiġu pprovduti sussidji għar-reklutaġġ ta' impjegati minn ċerti kategoriji
suxxettibbli għad-diskriminazzjoni. It-tieni, il-liġi għandha tobbliga lillimpjegaturi jimpjegaw tali gruppi għal perjodu minimu."
Dan għaliex l-UE hija responsabbli għaż-żamma ta' bilanċ bejn l-interessi tas-suq
ħieles u l-protezzjoni ta' kategoriji vulnerabbli, li għandhom jiġu salvagwardjati
mil-liġi. Gruppi eteroġeni huma mixtieqa għall-kumpaniji peress li joffru kwalifiki
differenti. Is-sussidji huma inċentiv addizzjonali li għandu jiġi pprovdut lillkumpaniji.
2. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq programm ta' inċentivi li jiffaċilita lħolqien ta' kindergartens bi prezzijiet raġonevoli u bandli f'kumpaniji kbar u
żgħar. Il-faċilitajiet kondiviżi huma wkoll għażla vijabbli għal ditti iżgħar biex
jiksbu s-sussidju.
Aħna nirrakkomandaw li l-kumpaniji tal-UE jġiegħlu lill-kumpaniji joħolqu
kindergartens b'mod proporzjonali għan-numru ta' impjegati."
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Aħna nirrakkomandaw dan minħabba l-fatt li meta l-ħajja tal-familja tingħaqad
mal-ħajja professjonali dan itejjeb il-prestazzjonijiet tax-xogħol, inaqqas ilqgħad, u jġib lill-ġenituri, speċjalment lin-nisa, f'sitwazzjoni li tippermettilhom
ikomplu bil-karriera tagħhom. Filwaqt li tisħaq fuq id-dimensjoni soċjali, issoluzzjoni proposta tiggarantixxi s-sikurezza tat-tfal u tnaqqas l-inkwiet talġenituri.
Sottofluss 1.3 Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tan-natura u
tal-annimali
3. "Aħna nirrakkomandaw li jiġi ssalvagwardjat il-benesseri tal-annimali u ssostenibbiltà fil-biedja billi tiġi emendata d-Direttiva 98/58 KE dwar il-ħarsien
ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja. Iridu jiġu ddefiniti kriterji
minimi aktar dettaljati. Dawn għandhom ikunu speċifiċi, jistgħu jitkejlu u
marbuta biż-żmien. Il-kriterji minimi għandhom jiġu stabbiliti b'mod li jwassal
għal standards ogħla tal-benesseri tal-annimali u fl-istess ħin jippermetti
tranżizzjoni lejn sostenibbiltà klimatika u ambjentali u agrikoltura ekoloġika".
Aħna, bħala ċittadini, nemmnu li huwa importanti li jkun hemm standards
minimi aktar b'saħħithom li għandhom jiġu armonizzati fl-UE fir-rigward tattrobbija tal-annimali. Aħna konxji li t-tranżizzjoni tista' toħloq problemi f'xi
setturi agrikoli li jibbenefikaw mis-sussidji, u għal dawk li huma fi tranżizzjoni
għal biedja ekoloġika u sostenibbli. Madankollu, aħna nqisu li huwa importanti
ħafna li niżguraw li din it-tranżizzjoni sseħħ.
4. "Aħna nirrakkomandaw li fl-Ewropa u madwar id-dinja tiġi promossa
agrikoltura li tirrispetta aktar l-ambjent u l-klima billi jiġu ntaxxati lemissjonijiet negattivi, il-pestiċidi u l-użu estrem kollu tal-ilma, eċċ... , abbażi
tal-piż ambjentali tagħhom. Id-dazji doganali fuq il-prodotti agrikoli kollha li
jiġu importati fl-UE jridu jeliminaw il-vantaġġi kompetittivi ta' pajjiżi terzi
mingħajr l-istess standards bħall-UE. Biex tiġi promossa agrikoltura li ma
tagħmilx ħsara lill-annimali, aħna nirrakkomandaw li għandhom jiġu intaxxati
l-emissjonijiet ikkawżati mit-trasport fit-tul tal-annimali".
Bl-istabbiliment ta' sistema bħal din aħna nemmnu li huwa possibbli li tiġi
appoġġjata t-tranżizzjoni lejn agrikoltura li tirrispetta l-klima u l-ambjent.
5. "Fil-kuntest reali ta' bosta aħbarijiet foloz, nirrakkomandaw li tiġi promossa
kopertura tal-media aktar indipendenti, oġġettiva u bbilanċjata permezz ta': 1.
L-iżvilupp fil-livell tal-UE ta' Direttiva ta' standards minimi għall-indipendenza
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tal-media. 2. Il-promozzjoni fil-livell tal-UE tal-iżvilupp tal-kompetenzi talmedia għal kull ċittadin".
L-UE jeħtiġilha tipproduċi Direttiva biex tiżgura l-indipendenza tal-media u llibertà tal-kelma.
6. "Aħna nirrakkomandaw li ma jibqax jingħata sussidju lill-produzzjoni talmassa agrikola jekk ma twassalx għal tranżizzjoni lejn agrikoltura klimatika,
ambjentalment sostenibbli u ekoloġika. Minflok nirrakkomandaw li s-sussidji
jiġu diretti mill-ġdid biex tiġi appoġġjata tranżizzjoni sostenibbli".
Minflok ma jiġi appoġġjat is-settur agrikolu tal-biedja tal-massa, is-sussidji
għandhom jiġu diretti mill-ġdid lejn azjendi agrikoli li jinsabu fi tranżizzjoni biex
jikkonformaw mal-istandards minimi l-ġodda għat-trattament xieraq talannimali.
Sottofluss 1.4 Id-dritt għall-privatezza
7. "Aħna nirrakkomandaw li l-entitajiet li jipproċessaw id-data personali
għandhom ikunu lliċenzjati fil-livell tal-UE. Dawn l-entitajiet għandhom ikunu
soġġetti wkoll għal awditu annwali indipendenti u estern tal-protezzjoni taddata. Dawn l-entitajiet għandhom jiġu kkastigati għal ksur tal-protezzjoni taddata b'mod proporzjonali għall-fatturat annwali tagħhom b'mod aktar strett
milli skont ir-regolament attwali. Il-liċenzja għandha titneħħa wara żewġ
inċidenti ta' ksur konsekuttivi u immedjatament wara ksur serju".
Aħna nirrakkomandaw dan kollu minħabba li r-regolamenti attwali (GDPR)
mhumiex biżżejjed u l-entitajiet jeħtieġ li jiġu mmonitorjati u ssanzjonati aħjar
biex jiġi żgurat li ma jiksrux il-protezzjoni tad-data u d-dritt għall-privatezza.
8. "Aħna nirrakkomandaw it-tisħiħ tal-kompetenza tal-UE fi: 1) l-edukazzjoni
dwar il-protezzjoni tad-data, 2) is-sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni taddata u 3) il-protezzjoni tad-data personali tal-minorenni. Aħna
nirrakkomandaw li jiġu pprovduti regoli aktar ċari u aktar stretti dwar lipproċessar tad-data tal-minorenni fil-GDPR, inklużi regoli dwar il-kunsens, ilverifika tal-età u l-kontroll mill-kustodji legali. Aħna nirrakkomandaw ukoll li
fil-GDPR tiġi introdotta kategorija speċjali għal data sensittiva tal-minorenni
(eż. rekord kriminali, informazzjoni dwar is-saħħa, nudità) sabiex il-minorenni
jkunu protetti minn kwalunkwe forma ta' abbuż u diskriminazzjoni".
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Din ir-rakkomandazzjoni hija meħtieġa minħabba li l-minorenni huma
partikolarment vulnerabbli għall-protezzjoni tad-data u għall-ksur tal-privatezza
u bħalissa ma hemm l-ebda sensibilizzazzjoni suffiċjenti dwar il-protezzjoni taddata fost il-popolazzjoni ġenerali, speċjalment il-minorenni, l-għalliema u lkustodji legali. Kollha jeħtieġ li jitgħallmu kif jużaw servizzi relatati mad-data
online u offline u kif jipproteġu d-drittijiet tal-privatezza tat-tfal. Barra minn
hekk, il-kustodji legali spiss jistgħu jagħtu l-kunsens tagħhom għall-ipproċessar
tad-data tat-tfal mingħajr ma jkunu konxji jew infurmati bis-sħiħ u t-tfal jistgħu
jiffalsifikaw il-kunsens tal-ġenituri. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, din irrakkomandazzjoni hija meħtieġa minħabba li ma teżistix kampanja xierqa ta'
sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data madwar l-UE mmirata
speċifikament lejn il-minorenni, il-kustodji legali u l-għalliema, minkejja limportanza kruċjali tagħha.
9. "Aħna nirrakkomandaw l-introduzzjoni ta' politiki standardizzati dwar ilprivatezza u formoli ta' kunsens li jinftiehmu faċilment, konċiżi u faċli għallutent li jindikaw b'mod ċar liema pproċessar tad-data huwa strettament
meħtieġ u x'inhu fakultattiv. Aħna nirrakkomandaw li t-tneħħija tal-kunsens
għandha tkun faċli, veloċi u permanenti. Aħna nirrakkomandaw li l-entitajiet
ma jitħallewx jillimitaw is-servizzi tagħhom għal dak li huwa aktar milli
bżonnjuż jekk ma jkun hemm l-ebda kunsens għal ipproċessar tad-data
fakultattiv".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li r-regoli attwali tal-UE mhumiex preċiżi
biżżejjed, l-irtirar mill-kunsens huwa twil, temporanju u kumpless, u minħabba
li l-entitajiet ma għandhomx interess li joffru s-servizzi tagħhom liċ-ċittadini li
jiksbu lura d-drittijiet tagħhom għall-protezzjoni tad-data.

Fluss 2: Il-protezzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt
Sottofluss 2.1 Il-protezzjoni tal-istat tad-dritt
10. "Aħna nirrakkomandaw li r-regolament dwar il-kundizzjonalità
(2020/2092, adottat fis-16 ta' Diċembru 2020) jiġi emendat sabiex japplika
għall-ksur kollu tal-istat tad-dritt minflok għal ksur li jaffettwa l-baġit tal-UE
biss".
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Ir-regolament dwar il-kundizzjonalità jippermetti s-sospensjoni tal-fondi tal-UE
lill-Istati Membri li jiksru l-istat tad-dritt. Madankollu, skont il-formulazzjoni
attwali dan japplika biss għal ksur li jaffettwa, jew li jista' jaffettwa, il-baġit talUE. Barra minn hekk, il-formulazzjoni attwali tar-regolament dwar ilkundizzjonalità nnifsu hija awtoprotettiva għall-baġit tal-UE u tal-istituzzjonijiet
tal-UE aktar milli għaċ-ċittadini tal-Istati Membri kkonċernati. Għalhekk, aħna
nirrakkomandaw li jinbidel it-test attwali tar-regolament sabiex ikopri l-ksur
kollu tal-istat tad-dritt.
11. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE torganizza konferenzi annwali dwar l-istat
tad-dritt wara l-pubblikazzjoni tar-Rapport annwali dwar l-Istat tad-Dritt (ilmekkaniżmu tal-Kummissjoni għall-monitoraġġ tal-konformità mal-istat taddritt mill-Istati Membri). L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jibagħtu
delegazzjonijiet nazzjonali soċjalment differenti għall-konferenza li jinkludu
kemm ċittadini kif ukoll impjegati taċ-ċivil".
Din il-konferenza trawwem djalogu fost iċ-ċittadini tal-UE dwar kwistjonijiet talistat tad-dritt kif ukoll djalogu bejn iċ-ċittadini u l-esperti li jfasslu r-Rapporti
annwali dwar l-Istat tad-Dritt. Aħna nemmnu li f'atmosfera ta' apprezzament
reċiproku u ta' kondiviżjoni, il-parteċipanti jistgħu jieħdu l-aħjar prattiki u ideat
lura lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. Barra minn hekk, il-konferenza tintroduċi
sensibilizzazzjoni u fehim dwar il-prinċipju tal-istat tad-dritt u dwar is-sejbiet u
l-proċess tar-Rapport annwali dwar l-Istat tad-Dritt. Din tkun tkopri wkoll lattenzjoni tal-media, kif ukoll tippermetti liċ-ċittadini jaqsmu l-esperjenzi
tagħhom u jqabbluhom mas-sejbiet fir-Rapport.
Sottofluss 2.2 Il-protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija / Sottofluss 2.4 Il-media
u d-diżinformazzjoni
12. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tinforza r-regoli tal-kompetizzjoni tagħha
fis-settur tal-media b'mod aktar strett biex tiżgura li l-pluraliżmu tal-media
jkun protett fl-Istati Membri kollha. L-UE għandha tipprevjeni monopolji kbar
tal-media u proċessi ta' ħatra politika għall-bordijiet tal-istrumenti tal-media.
Aħna nirrakkomandaw ukoll li l-att dwar il-Libertà tal-Media tal-UE li ġej
jinvolvi regoli dwar il-prevenzjoni milli l-politiċi jkollhom strumenti tal-media
jew li jkollhom influwenza qawwija fuq il-kontenut tagħhom".
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE
jrawwem xenarju tal-media pluralistika li fih iċ-ċittadini jkollhom għażla. Peress
li l-Kummissjoni bħalissa qed tiżviluppa liġi (l-Att dwar il-Libertà tal-Media) għall-
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integrità tas-suq tal-media tal-UE, din il-liġi għandha tirrifletti wkoll li listrumenti tal-media ma għandhomx ikunu proprjetà ta' politiċi jew influwenzati
minnhom.
Sottofluss 2.3 Is-sigurtà
13. "Aħna nirrakkomandaw li l-istituzzjonijiet tal-UE jkollhom rwol aktar
b'saħħtu bl-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħhom, inklużi ċ-ċentri
nazzjonali għaċ-ċibersigurtà u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà
(ENISA), biex jipproteġu lill-individwi, lill-organizzazzjonijiet u lillistituzzjonijiet minn theddid ġdid li ġej minn ksur taċ-ċibersigurtà u l-użu talIntelliġenza artifiċjali għal finijiet kriminali. Aħna nirrakkomandaw ukoll li ddirettivi li ġejjin mill-Ewropa u mill-aġenziji tagħha jiġu implimentati u mxerrda
b'mod korrett fl-Istati Membri kollha".
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex iċ-ċittadini jħossuhom vulnerabbli u
mhumiex konxji ta' dak li jsir mill-Unjoni Ewropea biex tiġġieled dan it-theddid.
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li dan it-theddid huwa tħassib serju għassigurtà nazzjonali u dik Ewropea. Aħna nirrakkomandaw dan għaliex l-Ewropa
għandha tkun innovatur reali f'dan il-qasam.
14. "Aħna nirrakkomandaw li, fir-relazzjoni tagħha mal-pajjiżi esterni, l-Unjoni
Ewropea l-ewwel għandha ssaħħaħ il-valuri demokratiċi komuni fil-fruntieri
tagħha. Aħna nirrakkomandaw li huwa biss wara li jinkiseb dan li l-Unjoni
Ewropea tista' tkun Ambaxxatur tal-mudell demokratiku tagħna fil-pajjiżi li
huma lesti u għandhom ir-rieda li jimplimentawh, permezz tad-diplomazija u
d-djalogu".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li għandna nħarsu 'l ġewwa qabel ma
nħarsu 'l barra. Minħabba li l-Ewropa tista' u għandha tappoġġja lill-Istati
Membri biex isaħħu d-demokraziji tagħhom. Minħabba li huwa wkoll billi
wieħed imexxi bl-eżempju u billi jiġu appoġġjati l-isforzi tal-pajjiżi estern firrigward tad-demokrazija li nistgħu nipproteġu lilna nfusna.
Fluss 3: Ir-riforma tal-UE
Sottofluss 3.1 Ir-riforma istituzzjonali
15. "Aħna nirrakkomandaw li jinbidlu l-ismijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE biex
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jiġu ċċarati l-funzjonijiet tagħhom. Pereżempju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
jista' jissejjaħ is-Senat tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tista'
tissejjaħ il-Kummissjoni Eżekuttiva tal-Unjoni Ewropea".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li bħalissa huwa diffiċli għaċ-ċittadini li
jifhmu r-rwoli u l-funzjonijiet ta' kull istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-ismijiet li
għandhom ma jirriflettux il-funzjonijiet tagħhom. Iċ-ċittadini ma jistgħux ikunu
mistennija li jiddistingwu l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill Ewropew u lKunsill tal-Ewropa. Huwa importanti li jiġi evitat trikkib.
16. "Aħna nirrakkomandaw l-adozzjoni ta' liġi elettorali għall-Parlament
Ewropew li tarmonizza l-kundizzjonijiet elettorali (l-età tal-vot, id-data talelezzjoni, ir-rekwiżiti għad-distretti elettorali, il-kandidati, il-partiti politiċi u lfinanzjament tagħhom). Iċ-ċittadini Ewropej għandu jkollhom id-dritt li
jivvutaw għal partiti differenti fil-livell tal-Unjoni Ewropea li kull wieħed
minnhom jikkonsisti minn kandidati minn bosta Stati Membri. Matul perjodu
ta' tranżizzjoni suffiċjenti, iċ-ċittadini xorta jistgħu jivvutaw kemm għall-partiti
nazzjonali kif ukoll għal dawk tranżnazzjonali".
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tibni sens ta'
unità, li jista' jinkiseb permezz ta' elezzjoni verament unifikata tal-Parlament
Ewropew. Din l-elezzjoni komuni se żżomm lill-Membri tal-Parlament Ewropew
responsabbli u se tiffoka l-kampanja elettorali fuq suġġetti Ewropej kondiviżi.
Sottofluss 3.2 It-teħid ta' deċiżjonijiet
17. "Aħna nirrakkomandaw li tinħoloq pjattaforma online fejn iċ-ċittadini
jistgħu jsibu u jitolbu informazzjoni vverifikata mill-fatti. Il-pjattaforma
għandha tkun assoċjata b'mod ċar mal-istituzzjonijiet tal-UE, għandha tkun
strutturata skont is-suġġetti u għandha tkun aċċessibbli faċilment (eż., inkluża
hotline telefonika). Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jistaqsu mistoqsijiet
kritiċi lill-esperti (eż., akkademiċi u ġurnalisti) u jiksbu tweġibiet fattwali bissorsi".
L-aċċess b'xejn għal informazzjoni fattwali huwa tal-ogħla valur għas-soċjetà
tagħna, sabiex iċ-ċittadini jkunu infurmati tajjeb u protetti minn aħbarijiet foloz
u diżinformazzjoni. Neħtieġu sors kredibbli u indipendenti ta' informazzjoni li
mhuwiex influwenzat minn interessi politiċi, ekonomiċi u nazzjonali. Barra minn
hekk, il-pjattaforma tista' tistabbilixxi pont (jiġifieri, relazzjoni diretta) bejn iċċittadini u l-UE.
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18. "Aħna nirrakkomandaw li għandu jkun hemm referendum madwar l-UE
kollha f'każijiet eċċezzjonali dwar kwistjonijiet estremament importanti għaċċittadini Ewropej kollha. Ir-referendum għandu jiġi skattat mill-Parlament
Ewropew u għandu jkun legalment vinkolanti".
Għandu jkun hemm influwenza aktar diretta taċ-ċittadini tal-UE fuq deċiżjonijiet
importanti dwar kwistjonijiet madwar l-UE. Madankollu, ir-referenzi għandhom
isiru biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali minħabba li l-ispejjeż huma għoljin wisq biex
jiġġarrbu fuq bażi regolari. Aħna konxji li din ir-rakkomandazzjoni tista' tirrikjedi
bidla fit-trattat u l-adattament tal-kostituzzjonijiet nazzjonali.
19. "Aħna nirrakkomandaw il-ħolqien ta' pjattaforma diġitali multifunzjonali
fejn iċ-ċittadini jistgħu jivvutaw f'elezzjonijiet u stħarriġiet online. Iċ-ċittadini
għandhom ikunu jistgħu jagħtu r-raġunament tagħhom għall-vot tagħhom
dwar kwistjonijiet importanti u proposti leġiżlattivi li ġejjin mill-istituzzjonijiet
Ewropej. Il-pjattaforma għandha tkun sigura, aċċessibbli b'mod wiesa' u
viżibbli ħafna għal kull ċittadin".
L-objettiv ta' din il-pjattaforma huwa li żżid il-parteċipazzjoni fil-politika Ewropea
u li jiġi ffaċilitat l-aċċess taċ-ċittadini għall-proċessi ta' konsultazzjoni u ta'
votazzjoni. L-għodod u l-proċessi eżistenti mhumiex viżibbli biżżejjed, u din hija
r-raġuni għaliex għandna bżonn għodda integrata ġdida għal dawn il-funzjonijiet
differenti. Aktar parteċipazzjoni twassal għal deċiżjonijiet aħjar, aktar fiduċja
fost iċ-ċittadini Ewropej, u għal funzjonament aħjar tal-Unjoni Ewropea b'mod
ġenerali.
20. "Aħna nirrakkomandaw li s-sistemi ta' votazzjoni fl-istituzzjonijiet tal-UE
għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid b'enfasi fuq il-kwistjoni tal-vot b'unanimità.
Il-"piż" tal-votazzjoni għandu jiġi kkalkolat b'mod ġust, sabiex jiġu protetti linteressi tal-pajjiżi ż-żgħar".
Il-vot b'unanimità jippreżenta sfida sinifikanti għat-teħid ta' deċiżjonijiet fl-UE.
L-għadd kbir ta' Stati Membri jagħmilha diffiċli ħafna li jintlaħaq ftehim. Jekk
ikun meħtieġ, it-trattati Ewropej għandhom jinbidlu biex jindirizzaw il-kwistjoni
tal-unanimità.

Sessjoni 3 tal-panel 2 - 9

Panel 2 taċ-Ċittadini Ewropej: "Demokrazija Ewropea/valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà"

Sottofluss 3.3 Integrazzjoni aktar mill-qrib
21. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tagħmel investimenti pubbliċi li jwasslu
għall-ħolqien ta' impjiegi xierqa u għat-titjib u l-armonizzazzjoni tal-kwalità
tal-ħajja madwar l-UE, bejn l-Istati Membri, u fi ħdan l-Istati Membri (jiġifieri
fil-livell reġjonali). Hemm bżonn li jiġu żgurati s-superviżjoni, it-trasparenza u
l-komunikazzjoni effettiva fil-konfront taċ-ċittadini fl-implimentazzjoni talinvestimenti pubbliċi u li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu l-proċess kollu talinvestiment. L-investimenti fil-kwalità tal-ħajja jinkludu l-edukazzjoni, issaħħa, l-akkomodazzjoni, l-infrastrutturi fiżiċi, il-kura għall-anzjani u għallpersuni b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' kull Stat Membru.
Investimenti addizzjonali għandhom jistinkaw biex isibu bilanċ tajjeb bejn ixxogħol xieraq u l-ħajja personali sabiex jippermettu stil ta' ħajja tajjeb għassaħħa".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li l-armonizzazzjoni tal-livell ta' ħajja
madwar l-UE se ttejjeb il-progress ekonomiku madwar l-UE, li se jwassal għal UE
unifikata. Dan huwa indikatur fundamentali lejn l-integrazzjoni ulterjuri tal-UE.
Għalkemm xi wħud minn dawn il-mekkaniżmi diġà huma stabbiliti, aħna nħossu
li għad hemm lok għal aktar titjib.
22. "Aħna nirrakkomandaw li tiġi stabbilita bażi komuni, skont sett ta'
indikaturi ekonomiċi u indikaturi dwar il-kwalità tal-ħajja, għall-Istati Membri
kollha, bl-istess opportunitajiet u b'kull wieħed li jkun fl-istess livell biex jilħaq
struttura ekonomika komuni. Huwa importanti li l-istabbiliment ta' bażi
komuni jsegwi skeda ta' żmien ċara u realistika stabbilita mill-istituzzjonijiet
fuq ir-rakkomandazzjoni tal-esperti. L-esperti għandhom jiġu kkonsultati wkoll
dwar kif għandha tkun struttura ekonomika komuni bħal din. Huwa
importanti wkoll li l-indikaturi li jiddefinixxu l-bażi komuni jiġu ddefiniti aktar
bl-għajnuna tal-esperti".
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex jekk ikollna UE ġusta, se jkollna Ewropa aktar
magħquda. Biex inkunu ġusti, jeħtieġ li noffru opportunitajiet indaqs u bażi
komuni għall-UE kollha. Struttura ekonomika komuni tista' tintlaħaq biss
ladarba tiġi stabbilita bażi komuni.
23. "Aħna nirrakkomandaw li jiġu ntaxxati l-korporazzjonijiet il-kbar u lintrojtu minn korporazzjonijiet kbar biex jikkontribwixxi għall-investimenti
pubbliċi, u biex it-tassazzjoni tintuża biex isir investiment fl-edukazzjoni u fliżvilupp ta' kull pajjiż (ir-riċerka u l-iżvilupp, il-boroż ta' studju - Erasmus, eċċ.).
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Huwa importanti wkoll li ssir enfasi fuq l-eliminazzjoni tal-eżistenza ta' rifuġji
fiskali fl-UE".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li se jgħin biex jiġu evitati l-evażjoni tattaxxa u l-ħolqien ta' rifuġji fiskali u biex jgħin fil-konformità tal-leġiżlazzjoni.
Fluss 4: Il-bini ta' identità Ewropea
Sottofluss 4.1 L-edukazzjoni dwar id-demokrazija
24. "Aħna nirrakkomandaw li l-edukazzjoni dwar id-demokrazija fl-Unjoni
Ewropea għandu jkollha l-għan li ttejjeb u tikseb standard minimu ta' għarfien
fl-Istati Membri kollha. Din l-edukazzjoni għandha tinkludi, iżda ma għandhiex
tkun limitata għal, proċessi demokratiċi u informazzjoni ġenerali dwar l-UE li
għandha tiġi mgħallma fl-Istati Membri kollha tal-UE. Din l-edukazzjoni
għandha tissaħħaħ aktar permezz ta' sett ta' kunċetti differenti li jgħallmu lproċess demokratiku, li għandhom ikunu interessanti u adatti għall-età".
Din ir-rakkomandazzjoni u r-raġunijiet li jiġġustifikawha huma importanti
minħabba li, jekk tiġi implimentata, se twassal għal ħajja aktar armonjuża u
demokratika fl-Unjoni Ewropea. Il-ġustifikazzjonijiet huma dawn li ġejjin: iżżgħażagħ ikunu infurmati dwar il-proċessi demokratiċi; din l-edukazzjoni tista'
tillimita l-populiżmu u d-diżinformazzjoni fid-dibattitu pubbliku; iwasslu għal
inqas diskriminazzjoni; u fl-aħħar mill-aħħar jedukaw u jinvolvu liċ-ċittadini fiddemokrazija lil hinn minn dmirhom li jivvutaw biss.
25. "Aħna nirrakkomandaw li t-teknoloġiji tat-traduzzjoni eżistenti u
emerġenti bħall-intelliġenza artifiċjali jiġu żviluppati aktar, jittejbu u jsiru aktar
aċċessibbli sabiex jitnaqqsu l-ostakli lingwistiċi u jissaħħu l-identità u ddemokrazija komuni fl-Unjoni Ewropea".
Din ir-rakkomandazzjoni u r-raġunijiet li jiġġustifikawha huma importanti
minħabba li, jekk tiġi implimentata, se tgħin biex tinbena identità Ewropea
komuni billi tittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha.
26. "Aħna nirrakkomandaw li l-informazzjoni verifikabbli ssir aċċessibbli
faċilment, f'termini li jinftiehmu, għaċ-ċittadini permezz ta' applikazzjoni ta'
apparat mobbli sabiex jittejbu t-trasparenza, id-deliberazzjoni pubblika u ddemokrazija. Din l-applikazzjoni tista' xxerred l-informazzjoni dwar,
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pereżempju, il-leġiżlazzjoni, id-diskussjonijiet fi ħdan l-UE, il-bidliet fit-trattat
eċċ".
Din ir-rakkomandazzjoni u r-raġunijiet li jiġġustifikawha huma importanti
minħabba li, jekk tiġi implimentata, se tiffaċilita l-komunikazzjoni f'termini ta'
deliberazzjoni aktar infurmata bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri rispettivi,
permezz ta' applikazzjoni li jista' jkollha bosta funzjonijiet differenti. Din lapplikazzjoni għandha tiġi ddisinjata biex tkun rilevanti għal kulħadd, kif ukoll
biex tistimula aktar kurżità u tagħmel l-informazzjoni teknika aktar aċċessibbli u
interessanti. L-applikazzjoni għandha tinftiehem bħala sors supplimentari, li
jxerred informazzjoni vverifikata uffiċjalment direttament mill-UE biex ittejjeb
il-fiduċja, it-trasparenza fid-dibattitu pubbliku u tgħin fil-bini ta' identità
Ewropea komuni.
Sottofluss 4.2 Il-valuri u l-identità Ewropej
27. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq fond speċjali għall-interazzjonijiet
online u offline (jiġifieri programmi ta' skambji, panels, laqgħat) kemm ta'
żmien qasir kif ukoll ta' żmien itwal bejn iċ-ċittadini tal-UE, sabiex tissaħħaħ lidentità Ewropea. Il-parteċipanti għandhom ikunu rappreżentant tas-soċjetà
minn ġewwa l-UE li tkun tinkludi gruppi mmirati bbażati fuq diversi kriterji,
jiġifieri kriterji demografiċi, soċjoekonomiċi u okkupazzjonali. L-għanijiet ta'
dan il-fond jeħtieġ li jiġu speċifikati b'mod ċar sabiex tiġi stimulata l-identità
Ewropea u l-fond jeħtieġ li jiġi evalwat fuq bażi regolari".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li dawn it-tipi ta' interazzjonijiet
jippermettu liċ-ċittadini jaqsmu l-ideat, u skambji itwal jippermettulhom jifhmu
l-kulturi differenti u jaqsmu l-esperjenzi, inklużi l-prattiki professjonali. Hemm
bżonn ta' fond tal-UE minħabba li huwa importanti li kulħadd ikun jista'
jipparteċipa, inklużi dawk li ġeneralment ma jipparteċipawx.
28. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tinvesti fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni
malajr, billi tappoġġja l-organizzazzjonijiet u l-inizjattivi eżistenti, bħall-Kodiċi
ta' Prattika dwar id-Diżinformazzjoni u l-Osservatorju Ewropew tal-Media
Diġitali, u inizjattivi simili fl-Istati Membri. Il-kontromiżuri jistgħu jinkludu lverifika tal-fatti, il-ħolqien ta' sensibilizzazzjoni dwar id-diżinformazzjoni, ilprovvista ta' statistika aċċessibbli faċilment, is-sanzjonar xieraq ta' dawk li
jxerrdu d-diżinformazzjoni abbażi ta' qafas legali, u l-indirizzar tas-sorsi ta'
diżinformazzjoni".
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Din ir-rakkomandazzjoni hija importanti minħabba li l-miżinformazzjoni u ddiżinformazzjoni, li ġejjin minn ġewwa u barra l-UE, joħolqu kunflitti fost iċċittadini tal-UE, jippolarizzaw is-soċjetà, ipoġġu d-demokrazija f'riskju u jagħmlu
ħsara lill-ekonomija. Minħabba l-kumplessità tas-suġġett, huma meħtieġa
riżorsi umani u finanzjarji sinifikanti.
29. "Aħna nirrakkomandaw 1) li tiżdied il-frekwenza tal-interazzjonijiet online
u offline bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha (jiġifieri billi ċ-ċittadini jiġu mistoqsija
direttament dwar kwistjonijiet tal-UE u billi tinħoloq pjattaforma faċli għallutent biex jiġi żgurat li kull ċittadin ikun jista' jinteraġixxi mal-istituzzjonijiet
tal-UE u mal-uffiċjali tal-UE), u 2) sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu jistgħu
jipparteċipaw fil-proċess tat-tfassil tal-politika tal-UE, biex jesprimu lopinjonijiet tagħhom u jiksbu feedback, aħna nirrakkomandaw li tinħoloq
karta jew kodiċi ta' kondotta jew linji gwida għall-uffiċjali tal-UE. Għandhom
jeżistu mezzi differenti ta' interazzjoni sabiex kull ċittadin ikun jista'
jipparteċipa".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li jeżistu diversi mezzi biex jintlaħqu listituzzjonijiet tal-UE (pjattaformi online, korpi rappreżentanti), iżda mhumiex
magħrufa, mhumiex effettivi u mhux trasparenti. Hemm differenzi kbar flaċċessibbiltà bejn il-pajjiżi. Interazzjonijiet aktar frekwenti u ta' kwalità aħjar se
jwasslu għal sens ta' sjieda taċ-ċittadinanza tal-UE.
30. "Aħna nirrakkomandaw li l-identità u l-valuri Ewropej (jiġifieri l-istat taddritt, id-demokrazija u s-solidarjetà) għandhom jingħataw post speċjali fi ħdan
il-proċess ta' integrazzjoni tal-migranti. Miżuri possibbli jistgħu jinkludu lħolqien ta' programmi jew l-appoġġ ta' programmi (lokali) diġà eżistenti, biex
jiġu mħeġġa interazzjonijiet soċjali bejn il-migranti u ċ-ċittadini tal-UE jew linvolviment ta' kumpaniji fil-programmi li jappoġġjaw l-integrazzjoni talmigranti. Fl-istess ħin, għandhom jinbdew programmi simili sabiex tinħoloq
sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini tal-UE dwar kwistjonijiet relatati malmigrazzjoni".
Din ir-rakkomandazzjoni hija importanti minħabba li l-programmi ta'
interazzjoni soċjali jistgħu jappoġġjaw lill-migranti fil-ħajja l-ġdida tagħhom u
jippermettu lil dawk li mhumiex migranti jkollhom għarfien dwar il-ħajja ta'
kuljum tal-migranti. Jekk il-migranti jgħixu f'ghettos, ma hemm l-ebda
possibbiltà li jiġu integrati fis-soċjetà tal-pajjiż u tal-UE. Hija meħtieġa politika
komuni minħabba li ladarba l-migranti jidħlu fit-territorju tal-UE, dawn jistgħu
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jmorru f'kull pajjiż tal-UE. L-inizjattivi lokali għandhom jiġu appoġġjati minħabba
li l-gvernijiet lokali se jużaw il-fondi b'mod aktar effettiv meta mqabbla mal-livell
nazzjonali.
Sottofluss 4.3 L-informazzjoni dwar l-UE
31. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi aktar informazzjoni u aħbarijiet
liċ-ċittadini Ewropej. Hija għandha tuża kwalunkwe mezz li jkun meħtieġ
filwaqt li tirrispetta l-libertà u l-indipendenza tal-media. Din għandha
tipprovdi lill-istrumenti tal-media riżorsi kif ukoll informazzjoni wiesgħa u
affidabbli dwar l-attivitajiet u l-politiki tal-UE. L-UE għandha tiggarantixxi li linformazzjoni tixxandar b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha mill-media
nazzjonali u Ewropea u għandha tiżgura li l-Istati Membri jħeġġu lix-xandara
pubbliċi u lill-aġenziji tal-aħbarijiet pubbliċi biex ikopru l-affarijiet Ewropej".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li abbażi tal-esperjenza personali tagħna
u abbażi tad-data mill-Ewrobarometru, il-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej
huma infurmati permezz tal-media tradizzjonali (l-istampa, ir-radju u tteleviżjoni) u l-informazzjoni attwalment offruta f'dawn il-kanali dwar l-UE hija
skarsa ħafna. Il-media, b'mod partikolari l-pubbliku, għandha funzjoni ta' servizz
pubbliku, u għalhekk ir-rapportar dwar kwistjonijiet tal-UE li jaffettwaw ilpopolazzjoni Ewropea huwa essenzjali u indispensabbli biex tiġi ssodisfata dik ilfunzjoni. Aħna nirrakkomandaw li l-informazzjoni li tinħareġ fl-Istati Membri
differenti dwar l-UE tkun l-istess sabiex tiġi promossa l-integrazzjoni u tiġi evitata
informazzjoni differenti dwar kwistjonijiet differenti f'kull pajjiż. L-użu tal-kanali
tal-media diġà eżistenti huwa aktar fattibbli, u jiswa inqas flus mill-ħolqien ta'
kanal ġdid u jikseb l-istess eżitu. Il-kanali diġà eżistenti għandhom ukoll ilvantaġġ li diġà jafu bihom iċ-ċittadini. L-ebda ċittadin ma għandu jkollu bżonn
jagħżel bejn kanali differenti biex ikun jista' jaċċessa kontenut (nazzjonali jew
Ewropew) differenti.
32. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq u tirreklama fora online multilingwi
u laqgħat offline li fihom iċ-ċittadini jistgħu jniedu diskussjonijiet marrappreżentanti tal-UE, irrispettivament mis-suġġett u irrispettivament millambitu ġeografiku tal-kwistjoni mqajma. Dawn il-fora online u l-laqgħat
offline għandu jkollhom limitu ta' żmien definit għal żmien qasir li fih jaslu ttweġibiet għall-mistoqsijiet. L-informazzjoni kollha dwar dawn l-ispazji
għandha tkun ċentralizzata f'sit web uffiċjali integrat b'karatteristiċi differenti;
bħall-ispazju għall-mistoqsijiet frekwenti, il-possibbiltà li jiġu kondiviżi ideat,
proposti jew punti ta' tħassib ma' ċittadini oħra u b'mekkaniżmu biex jiġu
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identifikati dawk l-aktar appoġġjati. Fi kwalunkwe każ, l-aċċess għalih għandu
jkun faċli u għandha tintuża lingwa mhux burokratika".
Aħna nirrakkomandaw dan għaliex se joħloq kanal dirett bejn iċ-ċittadini
Ewropej u r-rappreżentanti Ewropej biex jitkellmu u jinvolvu ruħhom flimkien, u
b'hekk iċ-ċittadini jingħataw aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-UE u jsiru
aktar konxji mill-informazzjoni eżistenti. Dan se joħloq UE aktar trasparenti u
miftuħa u se jgħin liċ-ċittadini jaqsmu l-problemi u l-ħsibijiet tagħhom, jirċievu
tweġibiet u soluzzjonijiet ta' politika u jippermettilhom jinvolvu u jaqsmu
perspettivi u esperjenzi ma' ċittadini oħra.
33. "Aħna nirrakkomandaw li l-istituzzjonijiet u r-rappreżentanti tal-UE jużaw
lingwa aktar aċċessibbli u jevitaw l-użu ta' termini burokratiċi filkomunikazzjonijiet tagħhom filwaqt li, fl-istess ħin, iżommu l-kwalità u lgħarfien espert tal-informazzjoni partikolari. L-UE għandha tadatta wkoll linformazzjoni li tipprovdi liċ-ċittadini b'kanali ta' komunikazzjoni u profili taludjenza differenti (eż. gazzetti, televiżjoni, media soċjali). L-UE għandha
tagħmel sforz speċjali biex tadatta l-komunikazzjoni għall-media diġitali sabiex
iżżid il-kapaċità ta' kuntatt tagħha maż-żgħażagħ".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li informazzjoni li tinftiehem se
tippermetti lill-UE tilħaq aktar ċittadini Ewropej u mhux biss dawk involuti. Billi
jkun hemm għodod ġodda u moderni speċifiċi biex jiġu mmirati udjenzi speċifiċi,
iċ-ċittadini se jifhmu aħjar l-attivitajiet u l-politiki tal-UE, b'mod partikolari żżgħażagħ li ma jkunux qed iħossuhom qrib l-UE jew marbuta magħha.
Fluss 5: It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
Sottofluss 5.1 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
34. "Aħna nirrakkomandaw li l-osservaturi taċ-ċittadini indipendenti
għandhom ikunu preżenti matul il-proċessi kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet talUE. Għandu jkun hemm forum jew korp permanenti ta' rappreżentanti taċċittadini sabiex titwettaq il-funzjoni tax-xandir ta' informazzjoni rilevanti u
importanti għaċ-ċittadini kollha tal-UE bħala ċittadini definiti tal-UE. Dawn iċċittadini jinvolvu ruħhom maċ-ċittadini Ewropej l-oħra kollha fl-ispirtu ta'
konnessjoni minn fuq għal isfel / minn isfel għal fuq, li jiżviluppa aktar iddjalogu bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-UE".
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Minħabba li huwa ovvju li ċ-ċittadini jistħoqqilhom li jinżammu informati dwar
kwalunkwe kwistjoni u dwar il-kwistjonijiet kollha, u biex jiġi żgurat li l-politiċi
ma jkunux jistgħu jaħbu ċerti kwistjonijiet miċ-ċittadini li jippreferu li ma jkunux
jafuhom. Dan inaqqas id-distakk bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti billi
jistabbilixxi toroq ġodda ta' fiduċja.
35. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE tiftaħ mill-ġdid id-diskussjoni dwar ilkostituzzjoni tal-Ewropa bil-għan li tinħoloq kostituzzjoni infurmata miċċittadini tal-UE. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jivvutaw fil-ħolqien ta'
kostituzzjoni bħal din. Sabiex jiġi evitat kunflitt mal-Istati Membri, din ilkostituzzjoni għandha tagħti prijorità lill-inklużjoni tad-drittijiet tal-bniedem u
tal-valuri tad-demokrazija. Il-ħolqien ta' kostituzzjoni bħal din għandu jqis lisforzi preċedenti li qatt ma ssarfu f'kostituzzjoni".
Minħabba li din il-kostituzzjoni tinvolvi liż-żgħażagħ bil-politika fil-livell tal-UE u
tiġġieled kontra ż-żieda fil-forzi tan-nazzjonaliżmu. Minħabba li tipprovdi
definizzjoni komuni ta' xi tfisser id-demokrazija fl-Ewropa, u tiżgura li din tiġi
implimentata b'mod ugwali fost l-Istati Membri kollha. Minħabba li l-UE
għandha valuri komuni rigward id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem.
Minħabba li dan jippermetti liċ-ċittadini jiġu inklużi fil-proċess tat-teħid ta'
deċiżjonijiet, u jippermetti liċ-ċittadini jidentifikaw aktar bħala li ġejjin mill-UE wara li jkunu pparteċipaw fil-proċess.
36. "Aħna nirrakkomandaw li l-politiċi jkunu aktar responsabbli meta
jirrappreżentaw liċ-ċittadini li jiġu eletti biex jirrappreżentaw. B'mod
partikolari, iż-żgħażagħ huma partikolarment aljenati mill-politika u ma
jittiħdux bis-serjetà kull meta jiġu inklużi. Iżda l-aljenazzjoni hija kwistjoni
universali u n-nies ta' kull età għandhom jiġu involuti aktar minn kif inhuma
bħalissa".
Minħabba li d-definizzjoni ta' x'inhi d-demokrazija jeħtieġ li tiġi aġġornata.
Jeħtieġ li nfakkru lilna nfusna x'inhi verament id-demokrazija. Id-demokrazija
tikkonċerna r-rappreżentanza tan-nies (iċ-ċittadini tal-UE). Minħabba li żżgħażagħ jinsabu mxebbgħin u diżappuntati bil-politiċi li jarawhom bħala nies ta'
klassi għolja li m'għandhomx l-istess fehmiet bħalhom. Din hija r-raġuni għaliex
in-nies għandhom jiġu inklużi aktar milli huma bħalissa b'modi ġodda u
interessanti. Is-sistema tal-edukazzjoni, imbagħad il-media soċjali, u l-forom loħra kollha tal-media jistgħu jwettqu dan ir-rwol matul iċ-ċiklu tal-ħajja u fillingwi kollha.
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Sottofluss 5.2 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
37. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE għandha tkun eqreb taċ-ċittadini b'mod
aktar assertiv, li jfisser li l-Istati Membri jiġu involuti fil-promozzjoni talparteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-UE. L-UE għandha tippromwovi l-użu talmekkaniżmi tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, billi tiżviluppa kampanji ta'
kummerċjalizzazzjoni u pubbliċità. Il-gvernijiet nazzjonali u lokali għandhom
ikunu obbligati li jkunu involuti f'dan il-proċess. L-UE għandha tiggarantixxi leffettività tal-pjattaformi ta' demokrazija parteċipattiva".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li l-pjattaforma li diġà teżisti jeħtieġ li ssir
aktar b'saħħitha u effiċjenti: jeħtieġ li jkun hemm aktar feedback lill-UE miċċittadini u viċi versa. Ma hemmx biżżejjed dibattitu fl-UE, kemm bejn iċ-ċittadini
kif ukoll bejn il-gvernijiet. Minħabba li ċ-ċittadini ma jinvolvux ruħhom fissottomissjoni ta' petizzjonijiet jew minħabba li ma jafux li jeżisti l-proċess jew
ma għax ma jemmnux fis-suċċess ta' petizzjoni bħal din.
38. "Aħna nirrakkomandaw li l-UE toħloq u timplimenta programmi għalliskejjel dwar x'qed isir fl-UE f'termini tal-mekkaniżmi eżistenti ta'
parteċipazzjoni. Dawn il-programmi għandhom jiġu inklużi fil-kurrikuli tasskejjel dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u l-etika b'kontenut adegwat għall-età.
Għandu jkun hemm ukoll programmi għall-adulti. Għandu jkun hemm
programmi ta' tagħlim tul il-ħajja disponibbli għaċ-ċittadini biex iżidu lgħarfien tagħhom dwar il-possibbiltajiet ta' parteċipazzjoni taċ-ċittadini talUE".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li huwa importanti għall-futur tat-tfal
tagħna. Iċ-ċittadini jridu jkunu jafu kif jesprimu l-fehmiet tagħhom. Huwa
importanti li jkunu jafu l-mekkaniżmi eżatti u kif jistgħu jintużaw, sabiex ilfehmiet tagħhom jaslu għand l-UE. Huwa importanti għall-inklużjoni ugwali taċċittadini Ewropej kollha. Bħala ċittadini Ewropej, jeħtieġ li nkunu nafu kif nużaw
id-drittijiet tagħna. Peress li aħna ċittadini Ewropej, aħna intitolati għaldan lgħarfien.
Sottofluss 5.3 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
39. "Aħna nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea torganizza Assembleji taċĊittadini. Aħna nirrakkomandaw ħafna li dawn jiġu żviluppati permezz ta' liġi
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jew regolament legalment vinkolanti u obbligatorju. L-assembleji taċ-ċittadini
għandhom isiru bejn kull 12 u 18-il xahar. Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini ma
għandhiex tkun obbligatorja iżda għandha tiġi inċentivata, filwaqt li tiġi
organizzata abbażi ta' mandati limitati. Il-parteċipanti jeħtiġilhom jintgħażlu
b'mod aleatorju, b'kriterji ta' rappreżentattività, u la għandhom
jirrappreżentaw xi organizzazzjoni ta' kwalunkwe tip, u lanqas ma jintalbu
jipparteċipaw minħabba r-rwol professjonali tagħhom meta jkunu membri talassemblea. Jekk ikun meħtieġ, se jkun hemm appoġġ ta' esperti sabiex ilmembri tal-assemblea jkollhom biżżejjed informazzjoni għad-deliberazzjoni.
It-teħid ta' deċiżjonijiet se jkun f'idejn iċ-ċittadini. L-UE jeħtiġilha tiżgura limpenn tal-politiċi għad-deċiżjonijiet taċ-ċittadini meħuda fl-Assembleji taċĊittadini. F'każ li l-proposti taċ-ċittadini jiġu injorati jew miċħuda b'mod
espliċitu, l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtiġilhom ikunu responsabbli għal dan u
jiġġustifikaw ir-raġunijiet għaliex tkun ittieħdet din id-deċiżjoni".
Aħna nirrakkomandaw l-implimentazzjoni tal-Assembleji taċ-Ċittadini minħabba
li rridu li ċ-ċittadini jħossuhom eqreb tal-istituzzjonijiet tal-UE u li jikkontribwixxu
direttament għat-teħid ta' deċiżjonijiet id f'id mal-politiċi, u b'hekk iżidu s-sens
ta' appartenenza u l-effikaċja diretta. Barra minn hekk, aħna rridu li l-partiti
politiċi u l-programmi elettorali tagħhom ikunu responsabbli fil-konfront taċċittadini.
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Anness: RAKKOMANDAZZJONIJIET OĦRAJN LI MA ĠEWX IKKUNSIDRATI MILLPANEL U LI MA ĠEWX APPROVATI
Fluss 1 L-iżgurar tad-drittijiet u tan-nondiskriminazzjoni
Sottofluss 1.1 In-nondiskriminazzjoni / Sottofluss 1.2 L-ugwaljanza bejn il-ġeneri
"Aħna nirrakkomandaw li l-UE tinkludi b'mod attiv il-minoranzi fit-tfassil talpolitika fir-rigward ta' aspetti ewlenin tal-istituzzjonijiet tal-Istat (eż. Il-pulizija
u l-NGOs). Aħna nirrakkomandaw li l-UE għandha tistabbilixxi bord
konsultattiv li jiġi elett direttament mill-minoranzi. Il-kompożizzjoni għandha
tkun fil-biċċa l-kbira tagħha magħmula minn rappreżentanti tal-minoranzi kif
ukoll bil-preżenza tal-NGOs. Din għandu jkollha rwol formattiv fit-taħriġ talimpjegati taċ-ċivil biex jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet tal-minoranzi. Dan il-korp
għandu jkollu dritt ta' veto fuq kwistjonijiet ta' minoranza".
Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li l-vuċijiet tal-minoranzi ma jinstemgħux
biżżejjed. Huma għandhom jitkellmu f'isimhom stess, għandhom ikunu
awtodeterminati u f'livell professjonali li hija r-raġuni għalfejn għaqqadna rrappreżentanza permezz tal-votazzjoni u l-għarfien espert.
Fluss 2: Il-protezzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt
Sottofluss 2.2 Il-protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija / Sottofluss 2.4 Il-media
u d-diżinformazzjoni
"Aħna nirrakkomandaw li tiġi stabbilita aġenzija għall-monitoraġġ tal-media
awdjoviżiva, tal-media stampata u diġitali fil-livell Ewropew. Din l-aġenzija
għandha timmonitorja li l-istrumenti tal-media nazzjonali jsegwu proċess
imparzjali u oġġettiv fil-produzzjoni tal-kontenut tagħhom. Sabiex tiġi evitata
d-diżinformazzjoni, l-aġenzija għandha tipprovdi sistema ta' punteġġ dwar laffidabbiltà tal-istrumenti tal-media nazzjonali. Din is-sistema ta' punteġġ
għandha tkun faċli biex tinftiehem miċ-ċittadini".
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Aħna nirrakkomandaw dan minħabba li neħtieġu evalwazzjoni tal-media u laffidabbiltà tagħha, iżda wkoll id-diversità tal-media fil-pajjiżi tal-UE. Aġenzija
tal-UE tkun l-aktar oġġettiva biex tiżgura dan. Barra minn hekk, sistema ta'
punteġġ tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet infurmati u tinċentiva lillistrumenti tal-media biex jipprovdu aħbarijiet affidabbli. Jekk is-sistema ta'
punteġġ ma tkunx biżżejjed biex tiżgura l-affidabbiltà tal-istrumenti tal-media, laġenzija għandha tikseb ukoll il-kompetenza li timponi sanzjonijiet.
Fluss 5: It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
Sottofluss 5.1 Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
"Aħna nirrakkomandaw li għandu jkun hemm korp rappreżentattiv taċċittadin maħluq biex jiddiskuti u jinforma t-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod
sinifikanti - kull meta jkun hemm kwistjoni li tkun qed tiġi deċiża fil-livell talUE li tkun ta' sinifikat kbir għaċ-ċittadini Ewropej (kif deċiż miċ-ċittadini potenzjalment permezz ta' stħarriġ). Dan għandu jkun grupp varjat ta' madwar
100 ċittadin mill-pajjiżi kollha tal-UE b'rappreżentanza ugwali għal kull pajjiż.
Dan għandu jkun grupp li l-membri tiegħu jinbidlu minn żmien għal żmien".
Minħabba li huwa importanti li jiġu evitati kwistjonijiet bħall-korruzzjoni li
jistgħu jinħolqu minn korp rappreżentattiv permanenti, u li huwa essenzjali li
korp bħal dan ikollu rappreżentanza ugwali mill-pajjiżi kollha biex jiġi evitat
poter inġust fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Minħabba li dan it-tip ta' operat jevita sfidi
assoċjati mal-assemblaġġ jew mal-użu ta' teknoloġija b'mod kostanti millbogħod.
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