Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa – Il-Futur f’Idejk
Pjattaforma Diġitali Multilingwi
Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Unjoni Ewropea hija opportunità unika u f’waqtha
għaċ-ċittadini Ewropej biex jiddiskutu l-isfidi u l-prijoritajiet għall-Unjoni Ewropea.
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea impenjaw lilhom
infushom biex jisimgħu u jattwaw, skont il-kompetenzi tagħhom, irrakkomandazzjonijiet li jsiru.
Permezz ta’ Pjattaforma Diġitali Multilingwi, ċittadini madwar l-Ewropa jistgħu
jressqu l-veduti tagħhom fuq xi suġġett li jqisu li hu importanti għall-UE. Għallewwel darba fuq livell Ewropew, dan jagħti l-possibiltà liċ-ċittadini jressqu l-ideat
tagħhom, jikkummentaw fuq ideat ta’ oħrajn, u joħolqu jew jieħdu sehem
f’attivitajiet.

Servizzi Ewropej f’Malta, flimkien ma’ entitajiet oħrajn se tkun qiegħda tippromwovi
l-Konferenza f’Malta u tassisti individwi u organizzazzjonijiet biex jużaw ilpjattaforma diġitali multilingwi, jew biex jorganizzaw attivitajiet u jmexxu ‘l quddiem
l-ideat u l-inizjattivi tagħhom.
Sa April 2022, il-Konferenza mistennija tasal għall-konklużjonijiet u tagħti gwida
dwar il-futur tal-Ewropa.
Min jista’ jieħu sehem?
Kull min jixtieq - ċittadini Ewropej, minn kull qasam u kull naħa tal-Unjoni Ewropea,
biż-żgħażagħ ikollhom rwol ċentrali fit-tfassil tal-futur tal-proġett Ewropew.
Awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali, kif ukoll organizzazzjonijiet tassoċjetà ċivili u oħrajn, jistgħu jorganizzaw attivitajiet u jikkontribwixxu bl-ideat
tagħhom.
Dawk li jieħdu sehem għandhom jiirrispettaw il-valuri stabbiliti fiċ-Ċharter talKonferenza li jinsab fil-pjattaforma diġitali.
Kif tidħol fil-pjattaforma diġitali
Billi tuża s-sistema EU Login, li tagħtik aċċess għal servizzi diġitali differenti talKummissjoni Ewropea u/jew sistemi oħra. Is-sistema EU Login tivverifika l-identità
tiegħek u tħallik tagħżel il-preferenzi personali tiegħek u d-drittijiet ta’ aċċess b’mod
sigur.
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https://webgate.ec.europa.eu/cas/login u agħfas ‘Create an account’ fil-paġna
ewlenija. Imbagħad segwi l-istruzzjonijiet biex jinħoloq kont għalik.
Il-pjattaforma se tkun il-punt ċentrali tal-Konferenza, fejn il-kontribuzzjonijiet se
jinġabru u jgħaddu f’fora plenarji li huma l-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-Plenarji
tal-Konferenza.
X’inhuma l-elementi tal-Konferenza?
•

Il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi – l-ispazju għaċ-ċittadini fejn jaqsmu lideat u jikkontribwixxu online. Dawn jinġabru, jiġu analizzati, meqjusa u
ppubblikati fil-Konferenza.

•

Attivitajiet deċentralizzati – online, fiżikament (skont kif jiżvolġu l-affarijiet
b’rabta mal-pandemija tal-coronavirus u r-restrizzjonijiet) u attivitajiet imħallta

(online u fiżiċi) li jtellgħu individwi u organizzazzjonijiet flimkien ma’
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali madwar l-Ewropa.
•

Panels taċ-Ċittadini Ewropej – jiddiskutu temi differenti u jressqu l-proposti
tagħhom. Dawn se jkollhom rappreżentanza ġeografika, tal-ġeneru, età,
soċjoekonomika u/jew edukattiva.

•

Plenarji tal-Konferenza – jassiguraw li r-rakkomandazzjonijiet mill-panels
taċ-ċittadini nazzjonali u Ewropej, miġbura skont it-temi, jiġu diskussi bla ma
jkun determinat minn qabel fejn għandhom iwasslu. Il-Plenarji tal-Konferenza
jkunu magħmula minn rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, talKummissjoni, u oħrajn mill-Parlamenti Nazzjonali u miċ-ċittadini. Ikunu
rappreżentati wkoll il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, limsieħba soċjali, u s-soċjetà ċivili. Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għallAffarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà jidħol meta jiġi diskuss ir-rwol
internazzjonali tal-UE.
Il-konklużjonijiet tal-plenarji jinġabru u jiġu pubblikati minn Bord Eżekuttiv.

Min qiegħed imexxi l-Konferenza?
Ir-responsabbiltà tat-tmexxija tal-Konferenza taqa’ taħt it-tliet istituzzjonijiet tal-UE
rappreżentati mill-President tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Kunsill u lPresident tal-Kummissjoni Ewropea, li jaċixxu bħala Presidenza Konġunta.
Il-Presidenza Konġunta hija megħjuna minn Bord Eżekuttiv, kordinat mit-tliet
istituzzjonijiet (Guy Verhofstadt, Membru tal-Parlament Ewropew, Ana Paula
Zacarias, Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet tal-UE għall-Presidenza Portugiża talKunsill tal-UE (segwiti mill-Presidenzi li jmiss f’Lulju 2021 u Jannar 2022 - Slovenja u
Franza) u Dubravka Šuica, Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea għadDemokrazija u d-Demografija). Il-Plenarja tirrapporta regolarment lill-Presidenza
Konġunta.
Il-Bord Eżekuttiv ingħata l-inkarigu li jieħu d-deċiżjonijiet b’kunsens fejn tidħol ilħidma tal-Konferenza, x’jiġri fiha u matulha, u jħejji l-laqgħat tal-Plenarja talKonferenza, inkluż il-kontribut taċ-ċittadini u s-segwitu tagħhom.
Kif tieħu sehem?
Meta jkollok l-aċċess għall-pjattaforma diġitali tal-Konferenza, agħżel mil-lista
wiesgħa ta’ suġġetti u għid tiegħek lill-Konferenza. L-ideat tiegħek jiġu miġbura,
analizzati, u ppubblikati fil-pjattaforma. Dawn jidħlu fid-diskussjonijiet li jkunu qed
isiru fil-panels taċ-ċittadini u l-plenarji tal-Konferenza. Permezz ta’ mekkaniżmu
apposta, l-ideat li joħorġu mill-Konferenza jissarrfu f’rakkomandazzjonijiet għallazzjoni.

L-eżitu aħħari tal-Konferenza jiġi ppreżentat f’rapport lill-Presidenza Konġunta. Ittliet istituzzjonijiet imbagħad jeżaminaw l-aħjar mod kif jimxu fuq ir-rapport b’mod
effettiv, skont il-kompetenzi tagħhom u skont it-Trattati.
Il-hashtag uffiċjali tal-Konferenza #TheFutureIsYours hija stedina lil kull min jixtieq
jikkontribwixxi fit-tfassil tal-futur tal-UE – Il-Futur f’Idejk.
Teħtieġ nassistuk?
Ikkuntattjana fuq 2200 3300, info.sem@gov.mt jew facebook.com/servizziewropej
Nilqgħu wkoll kontribuzzjonijiet bil-posta f’280, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta
VLT1112
Pjattaforma Diġitali Multilingwi – idħol hawn għal aktar dettalji.

