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Għan tal-ktejjeb

L-għan ewlieni ta’ dan il-ktejjeb hu li jwassal lit-tfal il-prinċipji ewlenin u l-valuri li fuqhom hi 
bbażata l-Unjoni Ewropea b’mod interessanti u li jinftiehem. 

L-istorja tal-bidu ġiet żviluppata bil-ħsieb li t-tfal jagħrfu joħorġu t-tagħlimiet mill-mod kif 
jgħixu u jġibu ruħhom grupp ta’ annimali differenti minn xulxin, fil-bnazzi u fil-maltemp. Dan 
jaqbel ħafna mal-mod kif fl-Unjoni Ewropea pajjiżi differenti jistgħu jaħdmu flimkien minkejja 
d-differenzi ta’ bejniethom biex fl-aħħar mill-aħħar igawdu huma lkoll, kbar u żgħar. L-istorja 
tinbena fuq il-motto tal-Unjoni Ewropea: Magħqudin fid-Diversità.

L-istorja tal-ktieb għandha twassal lit-tfal biex jagħrfu li huma ċittadini ta’ din l-Unjoni unika ta’ 
pajjiżi li nħolqot fl-1957 minn 6 pajjiżi li għarfu li l-futur tal-Ewropa ma jistax ikun pożittiv jekk 
ma jinbeniex fuq l-għaqda, il-koperazzjoni u l-paċi. L-istorja minn dakinhar sal-lum uriet li dan 
il-proġett Ewropew irnexxa tant li, minn 6 pajjiżi, l-Unjoni Ewropea llum tikkonsisti f’27 pajjiż, li 
jissejħu Stati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Minkejja li kull wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni għandu l-identità tiegħu li toħroġ mill-
kultura, it-tradizzjonijiet, l-istorja u diversi karatteristiċi oħra xorta għandhom għanijiet, drittijiet u 
opportunitajiet komuni f’oqsma varji, li fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jaħdmu flimkien għal identità 
u stil ta’ ħajja Ewropea.

Bħalma jiġri fl-istorja, huwa naturali li fl-Unjoni Ewropea mhux kollox ward u żahar. Il-ħidma fi 
grupp, bejn pajjiżi differenti, iġġib magħha diversi sfidi. Fost dawn l-isfidi wieħed jista’ jsemmi 
l-immigrazzjoni, l-ambjent, l-inklużjoni, l-iżbilanċ fil-progress ta’ pajjiżi żviluppati u oħrajn inqas 
żviluppati, is-sistemi politiċi differenti tal-pajjiżi membri, u s-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej.

Fl-istess waqt, dawn l-istess sfidi jistgħu jiġu sfruttati biex jinstabu soluzzjonijiet komuni u t-triq 
’il quddiem tkun waħda ta’ djalogu u ftehim, mhux ta’ konfrontazzjoni. L-annimali tal-istorja 
jgħallmuna li ‘flimkien aħjar milli għal rasna’.

Il-futur tal-Unjoni Ewropea, bil-limitazzjonijiet u d-difetti kollha tagħha, jista’ jinbena biss bis-
sehem ta’ kull wieħed u waħda minna ċ-ċittadini, inkluż it-tfal, abbażi tal-valuri komuni tar-rispett 
lejn id-dinjità umana u l-ambjent, l-ugwaljanza, il-libertà, id-demokrazija u l-istat tad-dritt.

Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jfasslu l-futur mhux billi jibnu ħitan iktar milli diġà jeżistu, 
imma billi joħolqu pontijiet li jgħaqqduhom.
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Ħolqa bejn l-istorja u l-Unjoni Ewropea 

Wara li t-tfal ikunu qraw l-istorja tal-ktieb, l-għalliema jkunu jistgħu jiggwidawhom biex joħorġu 
x-xebh bejn l-elementi differenti tal-istorja u l-Unjoni Ewropea. 

Il-mistoqsijiet li ġejjin tfasslu bil-ħsieb li permezz tad-diversità fl-annimali, fil-mod kif jgħixu 
individwalment u flimkien, l-istudenti jistgħu jifhmu aħjar kif taħdem l-Unjoni Ewropea.
   
Dawn il-mistoqsijiet huma biss gwida. L-għalliema jistgħu jadattaw dawn il-mistoqsijiet għal-livell, 
l-abbiltajiet u l-ħiliet tal-istudenti tagħhom.

Ngħinu lit-tfal jitgħallmu dwar l-Unjoni Ewropea

L-Annimali
• Liema huma l-annimali li jissemmew fl-

istorja u x’tip ta’ annimali huma? 
• Kif jiċċaqilqu minn post għal ieħor? 
• X’jieklu? 
• Kif tkun id-dar tagħhom? 
• X’kuluri jkollhom? 
• X’inhuma l-perikli li jistgħu jiltaqgħu 

magħhom?
• Kif għenu lil xulxin meta faqqgħet problema 

komuni?
• Għaliex flimkien aħjar milli kulħadd għal 

rasu?
• X’kellhom bżonn jagħmlu biex jaħdmu 

flimkien?

Is-Siġra
• L-annimali jgħixu madwar is-siġra tal-ballut. 

Minn xiex hi magħmula s-siġra? (għeruq, 
zokk, friegħi, weraq). X’inhi l-funzjoni ta’ kull 
ħaġa li tifforma s-siġra? Għaliex għandna 
bżonn is-siġar?

L-Unjoni Ewropea  
• X’inhi l-Unjoni Ewropea? 

- Għaliex Unjoni? 
- U għaliex Ewropea?
- Kemm hemm pajjiżi fiha? 
- Liema huma? 
- Kemm huma kbar? 
- Fejn qegħdin fl-Ewropa? (Mappa)
- Taf kif inhi l-bandiera tal-Unjoni 

Ewropea? 
- Taf kif inhi l-bandiera ta’ kull pajjiż? 
- X’lingwi jitkellmu? 
- Semmi affarijiet differenti li kull pajjiż 

hu magħruf għalih (bliet kapitali, 
monumenti famużi, ikel tradizzjonali, 
drawwiet). 
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Kif jistgħu dawn il-pajjiżi differenti jkunu fi grupp wieħed? 
X’għandhom komuni?

Bħall-annimali tal-istorja:

Annimali Stati Membri Dettall (spjega fis-sezzjoni li jmiss)

Kollha differenti imma  
jgħixu flimkien madwar  
is-siġra tal-ballut.

Fl-Unjoni Ewropea nsibu 27 
Stat Membru differenti, li 
flimkien għandhom madwar 
445 miljun ċittadin u 24 
lingwa uffiċjali.

Waqt li jibqgħu 
differenti, jiffurmaw grupp 
wieħed fil-kontinent 
Ewropew. Huma jaqsmu 
libertajiet fundamentali u 
valuri komuni.

Libertajiet fundamentali: Moviment ħieles 
tal-persuni, oġġetti, servizzi u kapital (Suq 
Waħdieni). Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea 
jista’ jivvjaġġa, jgħix, jaħdem, jistudja u 
jirtira f’liema Stat Membru jrid u jiġi ttrattat 
daqslikieku kien ċittadin ta’ dak il-pajjiż 
għall-finijiet ta’ impjieg, sigurtà soċjali u 
taxxa.

Valuri: Rispett lejn id-dinjità u d-drittijiet 
umani, Libertà, Ugwaljanza, Demokrazija, 
Ordni, Solidarjetà (Il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea).

Fl-Unjoni Ewropea, hi pprojbita kull 
forma ta’ diskriminazzjoni minħabba s-sess, 
l-orjentazzjoni sesswali, ir-razza, l-oriġini 
etnika jew soċjali, il-fattizzi, il-lingwa, ir-
reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika 
jew xi opinjoni oħra, il-minoranzi, il-
propjetà, it-twelid, id-diżabilità, jew l-età.  

19-il Stat Membru tal-Unjoni Ewropea 
jużaw munita komuni – l-ewro. Il-muniti ta’ 1, 
2, 5, 10, 20 u 50 ċenteżmu, €1 u €2 għandhom 
wiċċ komuni għall-Istati Membri kollha li 
jużaw l-ewro fuq naħa, u kull Stat Membru 
għandu simboli tal-pajjiż fuq l-oħra.

Jaħdmu flimkien biex 
jindirizzaw problemi 
komuni li jaffettwaw lil 
xulxin. 

Kull annimal juża 
l-kapaċitajiet tiegħu/tagħha 
għal għan komuni.

Flimkien jindirizzaw sfidi 
komuni li waħidhom ikun 
aktar diffiċli li jsolvu u 
fl-aħħar mill-aħħar igawdi 
kulħadd. 

Permezz ta’ liġijiet u politiki komuni, fondi 
u koperazzjoni fl-oqsma tal-ambjent, is-
sigurtà, l-immigrazzjoni, l-impjiegi, is-saħħa 
u l-edukazzjoni, fost l-oħrajn. 

Kemm-il darba ġara li meta jinqala’ xi 
diżastru bħal terremot jew għargħar, l-Istati 
Membri jgħinu lil xulxin billi jibagħtu nies, 
provvisti u apparat fil-pajjiż milqut.
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Informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea

X’inhuma l-valuri komuni u fundamentali fl-Unjoni Ewropea? 
L-ebda pajjiż ma jista’ jkun Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jekk ma jħaddanx numru ta’ valuri 
fundamentali:
• Ir-Rispett lejn id-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem: kull persuna għandha d-dritt li tiġi ttrattata 

bid-dinjità, ma tbatix diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Barra hekk, kull persuna għandha d-dritt li 
l-informazzjoni personali tkun protetta u li jkollha aċċess għall-ġustizzja.

• Il-Libertà: Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiċċaqilqu biex jaħdmu, jgħixu u jistudjaw 
f’liema Stat Membru jridu. Dan jagħmluh għax huma ħielsa u d-drittijiet tagħhom għal rispett 
lejn il-ħajja privata, il-libertà tal-espressjoni, ir-reliġjon, fost l-oħrajn, huma protetti.

• Id-Demokrazija - Kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea jrid ikun demokratiku, jiġifieri l-gvernijiet iridu 
jiġu eletti miċ-ċittadini, li kollha għandhom dritt jivvutaw skont il-liġi. Jistgħu jivvutaw ukoll fl-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. 

• L-Ugwaljanza - Iċ-ċittadini kollha għandhom jiġu ttrattati indaqs quddiem il-liġi. Il-prinċipju 
tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea.   

• L-Ordni (l-Istat tad-Dritt) - Dak kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea jridu jaqblu fuqu l-Istati 
Membri kollha permezz ta’ liġijiet imsejħa ‘Trattati’. Il-liġijiet u l-ġustizzja huma mħarsa mill-
qrati, kemm tal-Istati Membri u kemm mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-liġijiet tal-
Unjoni Ewropea jridu jiġu mħarsa mill-Istati Membri kollha.

• Is-Solidarjetà – l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jagħrfu li biex jimxu ’l quddiem ma jistgħux 
jaħdmu kulħadd għal rasu għax f’ħafna modi differenti huma lkoll bżonn xulxin. Dan hu valur 
importanti li nsibu fid-Dikjarazzjoni ta’ Schuman u li minnu nibtet l-Unjoni Ewropea.  

Għal xiex jaħdmu flimkien l-Istati Membri?
• Biex jippromwovu l-paċi, il-valuri fundamentali u l-kwalità ta’ ħajja taċ-ċittadini.
• Biex iħarsu l-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja u ma jkunx hemm fruntieri bejn l-Istati Membri 

biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jmorru minn pajjiż għall-ieħor tal-Unjoni Ewropea mingħajr 
passaport, waqt li jkunu ttrattati daqs xulxin.

• Biex kemm jista’ jkun jiżviluppaw daqs xulxin, in-nies ikollhom ix-xogħol u l-ugwaljanza waqt 
li jħarsu l-ambjent.

• Jaraw li ċ-ċittadini tagħhom ma jbatux l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni.
• Isaħħu l-għaqda ekonomika, soċjali u territorjali u s-solidarjetà bejniethom.
• Jirrispettaw id-diversità kulturali u lingwistika sinjura tagħhom.
• Jibnu l-għaqda ekonomika u monetarja permezz ta’ munita komuni – l-Ewro.
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Il-Qafas Istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea
Sa mit-twaqqif tal-Komunità Ekonomika Ewropea, l-Istati Membri ftiehmu fuq sistemi 
amministrattivi u leġiżlattivi biex l-Unjoni Ewropea tkun tista’ taħdem b’mod effiċjenti u tilħaq 
l-għanijiet li għalihom twaqqfet.

L-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea huma l-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea hi l-istituzzjoni esekuttiva u amministrattiva tal-Unjoni Ewropea. Hi 
magħmula minn President u Kummissarju minn kull Stat Membru li jħarsu l-interessi tal-Unjoni 
u mhux tal-Istati Membri individwali. Kull Kummissarju hu responsabbli għal qasam partikulari 
ta’ politika.

L-irwol ewlieni tal-Kummissjoni hu li tipproponi l-leġiżlazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea, abbażi tat-Trattati. It-Trattati jiddefinixxu l-oqsma ta’ kompetenza u 
li fihom jistgħu jiġu adottati l-liġijiet li jkunu aktar ta’ ġid milli kieku l-Istati Membri jilleġiżlaw 
b’mod individwali. Il-Kummissjoni tara li l-liġijiet jiġu applikati b’mod korrett u tieħu azzjoni 
jekk dan ma jsirx.

Il-Kummissjoni hi responsabbli li timplimenta u tissorvelja l-baġit tal-Unjoni, u l-liġijiet, il-
politiki u l-programmi adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

Il-Kummissjoni tikkoordina l-ħidma ta’ koperazzjoni bejn l-Istati Membri u tirrappreżenta lill-
Unjoni Ewropea ma’ pajjiżi terzi, pereżempju fejn jidħlu ftehimiet ta’ kummerċ.

Il-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni li tirrappreżenta liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u hu 
magħmul minn President u 705 Membru li jiġu eletti miċ-ċittadini kull ħames snin f’elezzjonijiet 
li jsiru fl-Istati Membri. Il-Membri tal-Parlament Ewropew jappartienu għal gruppi politiċi 
differenti, u l-ħidma ssir f’kumitati differenti skont setturi differenti.

In-numru ta’ siġġijiet allokati lil kull Stat Membru jiddependi mill-popolazzjoni. Hekk, il-
Ġermanja għandha 96 siġġu u Malta 6.

L-irwol ewlieni tal-Parlament Ewropew hu li japprova l-liġijiet flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea. Iservi wkoll ta’ sorveljanza fuq il-Kummissjoni Ewropea u għandu l-poter li japprova 
jew ma japprovax kull meta tkun se tinħatar Kummissjoni Ewropea ġdida u kif ukoll il-baġit tal-
Unjoni.
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Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, magħruf ukoll bħala l-Kunsill tal-Ministri, hu meqjus bħala 
l-vuċi tal-Istati Membri. Il-Kunsill hu magħmul minn gruppi differenti ta’ Ministri skont il-
portafoll li jkollhom fil-gvern ta’ pajjiżhom.

Il-Kunsill japprova l-liġijiet u l-baġit tal-Unjoni Ewropea, u jikkoordina l-ħidma ta’ kordinament 
bejn l-Istati Membri f’oqsma differenti.  

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea m’għandux president imma jitmexxa minn Stat Membru li 
jikkoordina u jmexxi l-ħidma tal-Kunsill għal sitt xhur. Ministri differenti tal-gvern tal-Istat 
Membru li jkollu l-Presidenza jmexxi l-laqgħat skont is-settur. 

Malta kellha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bejn Jannar u Ġunju 2017.

Minbarra dawn l-istituzzjonijiet ewlenin, il-Kapijiet ta’ Stat jew Gvern tal-Istati Membri 
jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew tal-inqas erba’ darbiet f’sena. Fil-laqgħat ma jadottawx liġijiet 
imma jagħtu direzzjoni politika għall-Unjoni Ewropea, l-aktar dwar sfidi u oġġettivi importanti 
għall-Unjoni. Din id-direzzjoni tgħaddi għand il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ministri.

Istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea hi l-Qorti tal-Ġustizzja li tiġġudika lil dawk l-Istati 
Membri li ma jimxux mal-liġijiet tagħha u tagħti pariri wkoll lill-qrati fl-Istati Membri dwar 
l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni.

Għandha wkoll il-Bank Ċentrali Ewropew, biex jieħu ħsieb li l-munita ewro tkun stabbli u 
tissaħħaħ, waqt li jissorvelja l-banek fl-Istati Membri. 

Il-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea tħares l-interessi taċ-ċittadini li jħallsu t-taxxi billi 
tara li l-finanzi tal-Unjoni, inkluż dawk marbuta mal-programmi ta’ fondi, jinġabru u jintefqu 
b’mod korrett.

The European Union - What it is and what it does
Learning Corner
Europe in 12 lessons
50 ways forward - Europe's best successes
The European story - 60 years of shared progress

Biex tikseb aktar informazzjoni 
żur dawn is-siti:

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/
https://europa.eu/learning-corner/home_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7aab79a4-0a9f-400a-8ae1-8ab4e2c2a865
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b92b570-ffe5-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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Kofinanzjat 
mill-Unjoni Ewropea
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