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Kull ċittadin ta’ pajjiż fl-Unjoni Ewropea hu ċittadin
Ewropew ukoll. Madankollu dan xi jfisser filprattika? X’tagħtina l-Unjoni Ewropea? Qabelxejn,
qed ngħixu fi żminijiet ta’ paċi. Din diġà kisba enormi
iżda mhix l-uniku ħaġa li tatna l-Ewropa.

Jekk għandek bejn l-14 u t-18-il sena u tixtieq
tiskopri aktar dwar l-Unjoni Ewropea, dan il-ktieb
jgħodd għalik.
Jiġbor fih tagħrif fuq kif issawret l-Unjoni
Ewropea, x’inhuma l-valuri li nħaddnu, x’inhuma
r-rwoli differenti fl-UE u fuq kif dan jolqot il-ħajja
tagħna ta’ kuljum. Se nitgħallmu wkoll dwar
il-bosta sfidi li l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja
bħalissa u li se jsawru l-futur tagħna.
L-Unjoni Ewropea baqgħet tinbena matul iż-żmien.
Dan hu proċess kontinwu li dalwaqt jitħalla f’idejn
il-ġenerazzjoni tiegħek biex tiddeċiedi l-passi
li jmiss. Għalhekk issa hu l-waqt opportun biex
tifforma l-opinjoni tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea.
Din il-pubblikazzjoni u l-eżerċizzji li fiha jservu ta’
għajnuna għar-riflessjoni mhux biss għalik, iżda
anki meta tkun qed titħaddet dwar l-Ewropa ma’
ħbiebek u mal-familja.
europa.eu/!cM94fX

Tista’ tieħu sehem ukoll fi kwiżż online biex terġa’
tkopri wħud mill-punti li se nsemmu.
Ibgħat il-kummenti jew is-suġġerimenti tiegħek
dwar din il-pubblikazzjoni lil
comm-publi-feedback@ec.europa.eu.
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MILL-1957 SAL-LUM, L-UNJONI EWROPEA KIBRET MINN
SITT PAJJIŻI GĦAL SEBGĦA U GĦOXRIN. INGĦAQADNA BIEX
INFASSLU ĠEJJIENI AĦJAR FLIMKIEN. LIEMA HUMA L-PAJJIŻI
TAL-UE U META SSIEĦBU? F’DAN IL-KAPITLU NISKOPRU
KIF ŻVILUPPAT L-UNJONI EWROPEA SAL-LUM U GĦALFEJN
HI TASSEW UNIKA.
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L-Istati Membri tal-UE
L-Unjoni Ewropea mhix stat, iżda hi sħubija unika bejn xi pajjiżi Ewropej
li jissejħu l-Istati Membri. Flimkien dawn ikopru ħafna mill-kontinent
Ewropew. L-UE tilqa’ fiha iżjed minn 446 miljun ruħ, jiġifieri madwar 6 %
tal-popolazzjoni dinjija. Iċ-ċittadini tal-Istati Membri huma wkoll ċittadini talUnjoni Ewropea.
Bħalissa hemm 27 pajjiż imsieħeb fl-Unjoni Ewropea iżda f’Ġunju tal-2016,
ir-Renju Unit ivvota biex joħroġ u ħareġ fl-2020.
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ANDORRA
L-AWSTRIJA
IL-BELĠJU
IL-BELT TAL-VATIKAN
IL-BOŻNIJAĦERZEGOVINA
IL-BULGARIJA
IĊ-ĊEKJA
ĊIPRU
ID-DANIMARKA

L-EŻERĊIZZJU 1

LIEMA PAJJIŻI HUMA MEMBRI
TAL-UNJONI EWROPEA?
Ħares lejn din il-lista tal-bnadar u l-ismijiet fuq in-naħa tal-lemin. Dawn ilkoll
Ewropej iżda mhux kollha jinsabu fl-Unjoni Ewropea. Ipprova agħraf liema
huma minn din il-lista. Imbagħad sibhom fuq il-mappa. Jekk trid daqqa t’id,
agħti daqqa t’għajn hawn: europa.eu/!RD66tM

L-ESTONJA
IL-FINLANDJA
FRANZA
IL-ĠERMANJA
IL-GREĊJA
L-IŻLANDA
L-IŻVEZJA
L-IŻVIZZERA
L-IRLANDA
L-ITALJA
IL-KROAZJA
IL-LATVJA
IL-LIECHTENSTEIN
IL-LITWANJA
IL-LUSSEMBURGU
IL-MAĊEDONJA
TA’ FUQ
MALTA
IL-MOLDOVA
IL-MONTENEGRO
IN-NETHERLANDS
IN-NORVEĠJA
IL-POLONJA
IL-PORTUGALL
IR-RENJU UNIT
IR-RUMANIJA
IS-SERBJA
IS-SLOVAKKJA
IS-SLOVENJA
SPANJA
IT-TURKIJA
L-UKRANJA
L-UNGERIJA
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X’TAF DWAR DAWN IL-PAJJIŻI JEW X’TISTA’
SSIR TAF DWARHOM?
Immaġinak qed taħdem ma’ aġenzija turistika fl-Ewropa. Ara fuq liema żewġ pajjiżi tal-UE taf
l-iżjed u ikteb fil-qosor dwarhom daqslikieku qed tikteb għat-turisti. Ngħidu aħna, kemm jgħixu
fihom nies u x’inhuma l-bliet kapitali tagħhom? X’joffru l-pajjiżi lill-viżitaturi (ikel, kultura, lingwa
u l-bqija)?

Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
L-Unjoni Ewropea għandha 24 lingwa uffiċjali.
Għalfejn għandha daqshekk lingwi? L-Unjoni Ewropea ma teżistix
mingħajr l-Istati Membri tagħha u mingħajr iċ-ċittadini. Bħala
organizzazzjoni demokratika, din trid tikkomunika mal-gvernijiet talIstati Membri, maċ-ċittadini, mal-kumpaniji u mal-entitajiet pubbliċi
bil-lingwa tagħhom stess. In-nies għandhom dritt ikunu jafu x’qed
jiġri f’isimhom. Dawn għandhom ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom
b’mod attiv mingħajr ma l-ewwel ikollhom joqogħdu jitgħallmu
lingwa barranija. Kont taf li tista’ tikteb lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni
Ewropea b’xi waħda mill-24 lingwa uffiċjali u tirċievi tweġiba blistess lingwa?
F’dan il-ktejjeb awdjo interattiv tista’ tisma’ kif tinstema’ kull
waħda mill-24 lingwa: europa.eu/!Rf89Qc.

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GODMORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

MAGĦQUDIN FID-DIVERSITÀ
Il-valuri Ewropej
Qatt smajt bil-frażi “Magħqudin fid-Diversità”? Dan hu l-motto tal-Unjoni Ewropea
u jixhed x’inhuma l-valuri tagħha. Filwaqt li kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea għandu
t-tradizzjoni, il-kultura u l-lingwa tiegħu, ilkoll flimkien il-pajjiżi jaqsmu l-istess
valuri komuni u jeħtiġilhom jirrispettawhom jekk jixtiequ jkunu parti mill-Unjoni
Ewropea.
Wieħed mill-valuri fundamentali li jgħaqqad lill-Istati Membri kollha hu
d-demokrazija. Għaldaqstant il-pajjiżi demokratiċi biss jistgħu jkunu membri talUnjoni Ewropea.
Il-valuri l-oħra tal-Unjoni Ewropea li huma komuni għall-Istati Membri kollha huma
d-dinjità tal-bniedem, il-libertà, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għaddrittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittijiet tal-persuni mill-gruppi ta’ minoranza.
Dawn il-valuri huma stabbiliti f’testi legali importanti li jissejħu t-Trattati u li
approvawhom l-Istati Membri kollha, u li għalhekk għandhom jirrispettawhom. ItTrattat ta’ Lisbona hu l-aktar trattat riċenti. Dan ġie ffirmat fil-belt kapitali Portugiża
fl-2007.
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L-UE
L-UE
L-UE
L-UE
MAGĦQUDIN
FID-DIVERSITÀ

L-UNJONI EWROPEA

MILL-1957

27 PAJJIŻ

Minn sitt pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għal sebgħa u għoxrin
Kif rajna, l-Unjoni Ewropea magħmula minn pajjiżi differenti ħafna. L-akbar fosthom hu
l-Ġermanja bi kważi 82 miljun abitant, filwaqt li l-iżgħar fosthom hu Malta b’400 000. Iċ-ċittadini
Ewropej jitkellmu b’lingwi differenti u jużaw tliet alfabetti differenti (l-alfabett Latin, Grieg u
Ċirilliku). Ilkoll għandhom tradizzjonijiet, kulturi, ikel u festivals differenti.

KONT TAF?
Il-bandiera tal-Ewropa
magħmula minn 12-il
stilla tad-deheb fuq
sfond blu. L-Unjoni
Ewropea (li dak iż-żmien kienet
tissejjaħ il-Komunità Ekonomika
Ewropea) adottat din il-bandiera
fl-1984 u issa tidher tperper fuq
il-binjiet tal-parlamenti, fuq ilbinjiet muniċipali, f’ġonna pubbliċi
u qrib monumenti ewlenin madwar
l-Ewropa kollha.
Id-disinn hu simbolu tal-popli talEwropa, b’ċirku li jirrappreżenta
l-għaqda bejniethom. L-għadd ta’
stilel qatt ma nbidel, baqa’ dejjem
12: dan jirrappreżenta l-perfezzjoni
u l-kompletezza.
9
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XI JFISSRU FIL-PRATTIKA L-VALURI U L-PRINĊIPJI TALUNJONI EWROPEA?
L-ewwel parti. Kompli dawn id-disa’ stqarrijiet billi tixħet salib fil-kaxxa t-tajba. Fi gruppi żgħar, iddiskuti
x’jidhirlek li għandu jagħmel u x’m’għandux jagħmel pajjiż jekk irid ikun parti mill-Unjoni Ewropea.

Pajjiż...

(A)
...jista’ jsir membru
tal-UE

(B)
...ma jistax isir membru
tal-UE

1 mingħajr il-libertà tal-istampa
2 li japplika l-piena tal-mewt
3 li jippermetti liċ-ċittadini jipprotestaw
kontra l-gvern
4 b’parlament elett b’mod regolari
5 bi president li jiggverna sal-mewt u li jħalli
postu għal ibnu jew bintu
6 b’armata li tiddeċiedi l-politika u li tista’
tindaħal fil-politika interna permezz talforza militari
7 li jqis lil kull persuna innoċenti sakemm
tinstab ħatja mill-qorti
8 b’partit wieħed biss, u li għalhekk dejjem
ikun fil-gvern
9 li jħares il-minoranzi, anke meta
l-maġġoranza tkun kontra
It-tieni parti Fi gruppi żgħar, agħżel tnejn mill-ħames valuri tal-Unjoni Ewropea msemmija hawn taħt
u ddiskuti xi jfissru għalik:

ID-DEMOKRAZIJA
ID-DINJITÀ TAL-BNIEDEM
IL-LIBERTÀ
L-UGWALJANZA
IR-RISPETT GĦAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM
10

Kif beda kollox?
It-Tieni Gwerra Dinjija faqqgħet fl-1939, għoxrin sena wara tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija, u spiċċat
fl-1945. Wara dakinhar, il-popli riedu li dawn iż-żminijiet kefrin ma jitħallew qatt jerġgħu jiġru.
Bejn l-1945 u l-1950, xi politiċi Ewropej fosthom Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi
u Winston Churchill bdew il-proċess biex isawru l-Unjoni Ewropea li qed ngħixu fiha llum. L-istrutturi
l-ġodda twaqqfu fl-Ewropa tal-Punent biex il-pajjiżi Ewropej jingħaqdu mil-lat ekonomiku u politiku u
jiżguraw il-paċi dejjiema u l-prosperità.
Fid-9 ta’ Mejju 1950, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż ta’ dak iż-żmien Robert Schuman
ippropona li l-produzzjoni tal-faħam u tal-azzar — materja prima li ntużat għat-tħejjija tal-gwerra
— għandha titmexxa mill-pajjiżi flimkien ħalli jkun żgurat li l-ebda pajjiż waħdu ma jarma lilu nnifsu
bl-armamenti fis-satra kontra xi pajjiż ieħor. Dak iż-żmien il-faħam kien l-aktar sors ta’ enerġija
importanti li kellhom, bħalma huma ż-żejt u l-gass naturali għalina llum il-ġurnata. Għalhekk
fl-1952 twaqqfet il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u minnha ħarġet l-Unjoni Ewropea tallum. Din twaqqfet minn sitt pajjiżi ġirien: il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u
n-Netherlands.

Koperazzjoni usa’

1957
IT-TRATTAT TA’ RUMA

IL-KOMUNITÀ EKONOMIKA EWROPEA

Xi ftit snin wara, is-sitt pajjiżi fundaturi ddeċidew li
jwessgħu l-koperazzjoni tagħhom għal setturi ekonomiċi
oħrajn. Fl-1957 ġie ffirmat it-Trattat ta’ Ruma li jistabbilixxi
l-Komunità Ekonomika Ewropea. L-ostilità bejn il-pajjiżi
nbidlet f’koperazzjoni, u din il-koperazzjoni rnexxiet
bil-qawwa. Il-Komunità Ekonomika Ewropea mexxiet
lill-ekonomija passi kbar ’il quddiem. Mhux ta’ b’xejn li fissnin ta’ wara aktar pajjiżi ddeċidew li jingħaqdu magħhom.
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Membri ġodda
Fl-1973, id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (*) issieħbu fl-UE. Xi snin
wara, tliet pajjiżi Ewropej li qabel kienu maħkuma minn dittaturi saru
demokratiċi u setgħu japplikaw biex isiru membri. Dawn kienu l-Greċja li
saret membru fl-1981, u Spanja u l-Portugall li ssieħbu warajha fl-1986.
Fl-1995 issieħbu l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja, u b’hekk l-Istati Membri
tal-Unjoni Ewropea saru ħmistax.
Eżatt wara t-Tieni Gwerra Dinjija faqqgħet il-Gwerra Bierda għal erbgħin
sena sħaħ u l-Ewropa nqasmet bejn il-Lvant u l-Punent bl-hekk imsejħa
“Purtiera tal-Ħadid”. Il-ħajt ta’ Berlin sar is-simbolu ta’ din il-qasma. Meta
twaqqa’ dan il-ħajt fl-1989, il-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant li qabel
kienu mmexxija minn dik li kienet l-Unjoni Sovjetika, ħassew il-ħtieġa li
jbiddlu s-sistemi tagħhom mill-qiegħ u jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea.
Fl-2004, tmien pajjiżi mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant saru membri talUnjoni Ewropea: l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, iċ-Ċekja, isSlovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija,. Magħhom issieħbu wkoll żewġ gżejjer
Mediterranji: Ċipru u Malta. Fl-2007 issieħbu l-Bulgarija u r-Rumanija, u
fl-2013 issieħbet il-Kroazja biex saret it-28 membru tal-Unjoni Ewropea.

2013
2007
2004
1995

Kull tkabbir tal-Unjoni Ewropea għenha żżomm il-paċi u l-istabbiltà flEwropa u twessa’ ż-żona tad-demokrazija u s-suq uniku. Kull membru
ġdid irid ikun lest jiffirma t-trattati u jadotta l-qafas kollu tal-liġi tal-Unjoni
Ewropea. Irid jirrispetta l-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt.

1986
1981
1973
1957

(*) Ir-Renju Unit ħareġ mill-UE fl-2020
IL-FINLANDJA
L-ESTONJA

L-IŻVEZJA

IL-LATVJA
IL-LITWANJA
ID-DANIMARKA
IR-RENJU UNIT (*)

IL-POLONJA
IN-NETHERLANDS

L-IRLANDA

IL-ĠERMANJA

IL-BELĠJU

IL-LUSSEMBURGU

IĊ-ĊEKJA
IS-SLOVAKKJA
L-UNGERIJA

FRANZA
SPANJA

L-AWSTRIJA
IS-SLOVENJA

IL-PORTUGALL

IR-RUMANIJA
IL-BULGARIJA

IL-KROAZJA
L-ITALJA
IL-GREĊJA

ĊIPRU
MALTA
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70 SENA
TA’ PAĊI DEJJIEMA

1500
GWERER

1700

1800

PAĊI

Il-Premju Nobel għall-Paċi
1957

1900

2017

Għalkemm xi drabi jaf ikun hemm tilwim bejn
il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipji bażiċi
li fuqhom tissejjes l-UE ma nbidlu qatt matul
l-aħħar 70 sena. Fl-2012, l-Unjoni Ewropea
ngħatat il-Premju Nobel għall-Paċi għall-ħidma
bla heda tagħha favur il-paċi, id-demokrazija
u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa u madwar
id-dinja. Dan jagħmel lill-UE l-ewwel għaqda ta’
pajjiżi fid-dinja li kisbet dan l-unur.

L-EŻERĊIZZJU 4

XI TFISSER L-UNJONI EWROPEA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ?
Bħalma rajna, l-Unjoni Ewropea nibtet fil-bidu tal-ħamsinijiet minn ideat ta’ persuni li daqu l-imrar
ta’ waħda mill-gwerer jew saħansitra taż-żewġ gwerer dinjija. Dawn il-gwerer wasslu biex inqatlu
għexieren ta’ miljuni madwar il-kontinent kollu. Il-ħsieb kien li l-pajjiżi jikkollaboraw mill-qrib u li
ċ-ċittadini tagħhom jingħaqdu biex fil-ġejjieni l-kontinent ma jerġax iġarrab kunflitti: proġett tassew
kuraġġuż li jgħaqqad lill-pajjiżi u lin-nies li ftit snin qabel kienu f’kunflitt.
Daż-żmien, ftit huma ż-żgħażagħ li għandhom qraba li jistgħu jirrakkuntawlhom l-esperjenzi tagħhom
li jiftakru minn dawn iż-żminijiet ebsin. Inti u sħabek twelidtu fis-sena jew madwar l-2004 u dak iżżmien, il-paċi u l-prosperità fl-Ewropa kien diġà ilhom ħamsin sena. Bħala żagħżugħ jew żagħżugħa,
x’jidhirlek minn din il-paċi dejjiema fl-Ewropa? Taraha xi ħaġa ovvja, jew xi drabi tinkwieta dwar
il-ġejjieni? Iddiskuti dan ma’ sħabek tal-klassi.
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FL-AĦBARIJIET, TA’ SPISS NISIMGĦU LI “BRUSSELL” IDDEĊIDIET
DWAR ĦAĠA JEW OĦRA. IŻDA FIL-FATT DAN XI JFISSER?
“BRUSSELL” MIN HI, JEW X’INHI? DAN IL-KAPITLU JISPJEGA
FIL-QOSOR L-ISTRUTTURA TAL-UNJONI EWROPEA. LIEMA HUMA
L-ISTITUZZJONIJIET TAL-UNJONI EWROPEWA U X’JAGĦMLU?
X’INHUMA R-RESPONSABBILTAJIET TAGĦHOM?

KIF TAĦDEM
L-UNJONI
EWROPEA?

14

Min jagħmel xiex fl-Unjoni Ewropea?
Waqt xi diskussjoni politika ħafna drabi jibdew jissemmew l-ismijiet
tal-persuni, bħal pereżempju l-Prim Ministru ta’ pajjiżek jew il-Kap
tal-Oppożizzjoni. Dan jiġri għax id-deċiżjonijiet jeħduhom il-bnedmin,
u l-politika jfassluha l-bnedmin. L-istess jgħodd għall-Unjoni
Ewropea.
L-istituzzjonijiet Ewropej huma sempliċiment postijiet fejn jiltaqgħu
l-politiċi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu flimkien
ħalli jiksbu riżultati reali. Ejja nagħtu ħarsa lejn l-istituzzjonijiet fejn
jittieħdu ħafna mid-deċiżjonijiet.
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Grupp tal-Partit Popolari
Ewropew (Demokristjani)
Grupp tal-Alleanza
Progressiva tas-Soċjalisti
u d-Demokratiċi filParlament Ewropew
Renew Europe Group
Grupp Identità u
Demokrazija
Grupp tal-Ħodor/Alleanza
Ħielsa Ewropea
Grupp tal-Konservattivi u
r-Riformisti Ewropej
Grupp Konfederali taxXellug Magħqud Ewropew
- Xellug Aħdar Nordiku
Membri mhux affiljati

-IL SESSJONI
FIS-SENA

STRASBURGU
FRANZA

SIĠĠIJIET

BRUSSELL
IL-BELĠJU

≤6
SESSJONIJIET
FIS-SENA

europarl.europa.eu

+18

+17

+16

Il-Parlament Ewropew
Il-Parlament Ewropew hu l-vuċi taċ-ċittadini. Il-membri
tal-Parlament (l-MEPs) jirrappreżentaw liċ-ċittadini talpajjiżi tal-UE u jiġu eletti direttament miċ-ċittadini stess kull
ħames snin. L-aħħar elezzjonijiet Ewropej saru fir-rebbiegħa
tal-2019. L-elezzjonijiet li jmiss se jsiru fl-2024. Kull ċittadin
tal-UE li għalaq it-18-il sena għandu dritt jivvota f’xi wieħed
mill-pajjiżi tal-UE, għajr fl-Awstrija u Malta għax iċ-ċittadini
jingħataw id-dritt tal-vot meta jagħlqu s-16-il sena, u filGreċja fejn jibdew jivvutaw ta’ 17.
Il-laqgħat ewlenin tal-Parlament jissejħu ‘sessjonijiet
plenarji’ u jsiru 12-il darba fis-sena fi Strasburgu, Franza,
u sa sitt darbiet fis-sena fi Brussell, il-Belġju.

Il-Membri
tal-Parlament
Ewropew (l-MEPs)
jitilgħu bil-vot taċċittadini Ewropej
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Il-Parlament magħmul minn 705 membri minn fost il-pajjiżi kollha talUE. L-għadd tal-membri ta’ kull pajjiż jiddependi mid-daqs tal-pajjiż, u
għalhekk il-pajjiżi l-kbar ikollhom l-iżjed membri. Il-membri b’fehmiet
politiċi simili jaħdmu flimkien fi gruppi politiċi. Dawn ma jinġabrux fi
gruppi skont in-nazzjonalità tagħhom.
Il-Parlament jieħu deċiżjonijiet dwar il-liġijiet Ewropej flimkien
mal-Kunsill. Jekk il-Parlament u l-Kunsill ma jaqblux fuq xi biċċa
leġiżlazzjoni, il-liġi l-ġdida ma tgħaddix. Il-Parlament jeleġġi
l-President tal-Kummissjoni Ewropea u japprova s-27 membru talKummissjoni bħala korp. Barra minn hekk, il-Parlament japprova
wkoll il-baġit tal-Unjoni Ewropea.
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IR-RAPPREŻENTANTI TIEGĦEK FILPARLAMENT EWROPEW
L-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew se jsiru l-2024 u l-2029 u sa dak iż-żmien int jaf tkun
eliġibbli biex tivvota. Ir-rappreżentanti tiegħek se jaħdmu mal-membri tal-Parlament Ewropew minn
pajjiżi oħra tal-UE fi gruppi politiċi differenti. Bħalissa hemm tmien gruppi politiċi fil-Parlament
Ewropew. Biex jinħoloq grupp politiku hemm bżonn tal-anqas 25 membru li jkunu jirrappreżentaw talanqas kwart tal-pajjiżi tal-UE. Kull membru jista’ jappartjeni għal grupp politiku wieħed; iżda xi wħud
jagħżlu li ma jkunu parti mill-ebda grupp politiku, u dawn jissejħu membri mhux affiljati.

IR-REBBIEGĦA

IR-REBBIEGĦA

2014
2014 L-AĦĦAR

2019

L-ELEZZJONIJIET
EWROPEJ LI JMISS

ELEZZJONIJIET
EWROPEJ

L-GĦAŻLA
F’IDEJNA
ISEM
MP MEMBER
L-MEP
NAME

NATIONALITY
NAZZJONALITÀ
GROUP
GRUPP POLITIKU
POLITICAL

Inqasmu fi gruppi żgħar biex tagħtu ħarsa lejn dawn il-partiti
minn pajjiżi differenti li marru tajjeb fl-aħħar elezzjonijiet
Ewropej u f’liema gruppi politiċi jinsabu: europa.eu/!qp74Dm.
Agħti ħarsa iktar mill-qrib hawnhekk: europa.eu/!mP79pm.
Qed jirnexxilek tagħraf xi membru minn pajjiżek?
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4

MILL-INQAS

SUMMITS
FIS-SENA

Il-Kunsill Ewropew
Il-Kunsill Ewropew ilaqqa’ lill-Presidenti jew
lill-Prim Ministri tal-pajjiżi tal-UE. Dawn jiltaqgħu
tal-inqas erba’ darbiet fis-sena. Ħafna drabi
l-laqgħat tagħhom jissejħu “is-Summits Ewropej”.
Il-Kunsill Ewropew jistabbilixxi l-prijoritajiet ewlenin
tal-UE u d-direzzjonijiet politiċi ġenerali tagħha.
Il-President tal-Kunsill Ewropew jiġi elett kull
sentejn u nofs.
Il-Kunsill Ewropew ma jadottax il-liġijiet talUE. Dan ir-rwol hu f’idejn il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea.

Il-mexxejja tal-UE u
tal-pajjiżi waqt Summit
Ewropew immexxi millPresident tal-Kunsill

consilium.europa.eu/mt/council-eu/

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta lillgvernijiet tal-pajjiżi tal-UE. Fil-Kunsill jiltaqgħu
l-Ministri minn kull pajjiż tal-UE biex jiddiskutu
ċertu kwistjonijiet tal-UE u jieħdu d-deċiżjonijiet
dwar il-politiki u l-liġijiet tal-UE. Is-suġġett
diskuss jiddetermina liema Ministri jkunu qed
jiltaqgħu. Pereżempju, jekk il-laqgħa tkun dwar
it-tniġġis tal-arja, jiltaqgħu l-Ministri għallAmbjent tal-pajjiżi differenti. Jekk id-diskussjoni
tkun fuq il-qgħad, fil-Kunsill jiltaqgħu l-Ministri
għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali.

KONT TAF?

Hawn tista’ tara
l-ħidma tal-Kunsill
għaddejja bħalissa
bil-lingwi kollha
tal-UE: video.
consilium.europa.
eu/mt/webcasts.
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Il-Kunsill hu wieħed miż-żewġ korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet. Mingħajr il-Kunsill
u mingħajr il-Ministri mill-pajjiżi kollha tal-UE, xejn ma jista’ jsir fl-Unjoni
Ewropea. Il-Kunsill jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu bil-vot tal-maġġoranza u xi drabi
b’unanimità.
Ir-regoli tal-votazzjoni fil-Kunsill jiddeċiduhom il-pajjiżi tal-UE. Dawn ftiehmu
li fuq ċertu kwistjonijiet sensittivi, id-deċiżjonijiet jittieħdu biss b’unanimità.
Pereżempju, fil-laqgħat dwar it-taxxa jew kwistjonijiet ta’ sigurtà, iddeċiżjonijiet jittieħdu bi qbil mal-Ministri kollha. F’ħafna oqsma oħra, il-Ministri
jieħdu d-deċiżjonijiet bil-vot tal-maġġoranza. Pereżempju, liġi tal-UE dwar ittrattament tal-iskart tal-ibliet, il-Kunsill jista’ jadottaha bil-vot tal-maġġoranza.
Il-ħidma tal-Kunsill imexxuha l-pajjiżi tal-UE, sitt xhur kull wieħed.
Fl-2020 il-Kroazja u l-Ġermanja għandhom il-presidenza, warajhom ilPortugall u s-Slovenja fl-2021, u mbagħad Franza u ċ-Ċekja fl-2022.
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IL-VOTAZZJONI FIL-KUNSILL
Fil-laqgħat tal-Kunsill, madwar 80 % tal-liġijiet proposti jiġu
deċiżi bil-vot tal-maġġoranza. Kull Ministru jixħet vot wieħed:
jista’ jivvota favur il-proposta, kontriha, jew jastjeni. Madankollu,
l-għadd ta’ ċittadini rappreżentati jvarja skont id-daqs tal-pajjiż.
Għaldaqstant ikun hemm bżonn dik li tissejjaħ “maġġoranza
doppja” (jew “maġġoranza kwalifikata”) biex tiġi adottata
deċiżjoni. Dan ifisser li 55 % tal-pajjiżi tal-UE jridu jivvutaw
favur, iżda dawn iridu jkunu jirrappreżentaw mill-inqas 65 % talpopolazzjoni tal-UE.
Għal aktar tagħrif, żur europa.eu/!Gc93Kk.
Immaġina lilek u lil sħabek qed tiġbru l-flus għal vjaġġ ma’
tal-iskola, u tridu taqblu bejnietkom fuq il-post fejn sejrin. Qed
taqblu jew għandkom bżonn tivvutaw qiskom qegħdin fil-Kunsill?
Ejja nistħajlu li int u sħabek sirtu Ministri fil-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea u tridu tivvutaw fuq il-post li qed tipproponu li tmorru
billi tużaw votazzjoni b’maġġoranza doppja.
Ipprova l-calculator tal-votazzjoni li hemm fil-website tal-Kunsill
biex tara kif taħdem din is-sistema: europa.eu/!Qv89ym.
Wieħed minnkom jirrappreżenta lill-Kummissjoni Ewropea u
għandu minuta biex jargumenta favur xi post partikolari. Xi ħadd
ieħor minn fostkom jirrappreżenta lis-Segretarjat tal-Kunsill
u jieħu ħsieb il-calculator tal-votazzjoni. Ir-rwol tal-Ministru
minn kull wieħed mis-27 pajjiż tal-UE jinqasam fost il-bqija talistudenti.
Imbagħad kull pajjiż jiddikjara jekk hux favur jew kontra l-post
li qed tipproponu u l-votazzjoni tirreġistrawha fil-calculator talvotazzjoni tal-Kunsill. X’ġara? Irnexxielkom taqblu fuq il-post li
kontu qed tipproponu? Iddiskuti mal-grupp il-ħsibijiet tiegħek
dwar dan.
MALTA GĦANDHA 0.11 %
TAL-POPOLAZZJONI TAL-UE
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MAĠĠORANZA SEMPLIĊI
VS MAĠĠORANZA DOPPJA/
KWALIFIKATA
27

Stat Membru
L-għadd minimu ta’ “iva” meħtieġ
biex jgħaddi l-vot: 55 % = 15
IVA
……

LE
……

ASTENSJONI
……

TOTAL GĦAL MAĠĠORANZA SEMPLIĊI =
tal-Popolazzjoni
L-għadd minimu ta’ “iva”
meħtieġ biex jgħaddi l-vot: 65 %
uża l-kalkulatur
tal-votazzjoni

IL-ĠERMANJA GĦANDHA 18.56 %
TAL-POPOLAZZJONI TAL-UE

ec.europa.eu/commission

Il-Kummissjoni Ewropea
Il-Kummissjoni Ewropea magħmula minn
27 membru — President u 26 Kummissarju
(fosthom il-Viċi Presidenti). Il-President
jinnominah il-Kunsill Ewropew u jingħata l-kariga
formalment għal ħames snin mill-Parlament Ewropew.
Kull Kummissarju jiġi minn pajjiż differenti tal-UE,
jipproponih il-gvern ta’ pajjiżu, japprovah il-Parlament
Ewropew u jinħatar għal ħames snin. Il-Kummissarji
ma jirrappreżentawx il-fehmiet tal-pajjiż imnejn
ġejjin, iżda l-interess komuni tal-UE. Kull Membru
tal-Kummissjoni huwa responsabbli għal
qasam speċifiku, bħalma huma l-enerġija,
l-ekonomija jew il-kummerċ.

Il-Kummissjoni tipproponi liġijiet u programmi
ġodda li jkunu fl-interess ġenerali tal-Unjoni
Ewropea. Iżda qabel ma tagħmel xi proposta,
il-Kummissjoni tistħarreġ l-opinjonijiet talparlamenti tal-pajjiżi, tal-gvernijiet, ta’ bosta
gruppi ta’ interess u esperti u taċ-ċittadini, li lkoll
jitħeġġu jippreżentaw il-kummenti tagħhom blinternet.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill janalizzaw
bir-reqqa l-proposti tal-Kummissjoni biex
ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjoni finali dwar illiġijiet kollha tal-UE. Bla dubju, dawn iż-żewġ
istituzzjonijiet jistgħu jbiddlu l-proposti jew
jirrifjutawhom kompletament.
Il-Kummissjoni Ewropea hija “il-korp eżekuttiv”
tal-UE għax tmexxi l-politiki tal-UE u l-baġit u
tiżgura li l-Istati Membri japplikaw sew il-liġi
tal-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea
hi “l-korp eżekuttiv”
tal-UE

TFASSAL
LIĠIJIET
ĠODDA TAL-UE
TFASSAL
TFASSAL
LIĠIJIET
LIĠIJIET
ĠODDATAL-UE
TAL-UE
ĠODDA

TARA LI
L-LIĠI
TAL-UE TIĠI
APPLIKATA
TARALI
LI
TARA
L-LIĠI
L-LIĠI
TAL-UETIĠI
TIĠI
TAL-UE
APPLIKATA
APPLIKATA

TMEXXI
L-BAĠIT

TMEXX
TMEXX
L-BAĠI
L-BAĠIT
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KONT TAF?

KONT TAF? INTI
TISTA’ ŻŻUR
L-ISTITUZZJONIJIET
EWROPEJ!

It-tmexxija ta’ kuljum tal-Kummissjoni
jieħdu ħsiebha l-persunal
amministrattiv tagħha, l-esperti, ittradutturi, l-interpreti u l-assistenti.
L-uffiċjali tal-Kummissjoni — bħallpersunal tal-entitajiet l-oħrajn tal-UE
— jiġu impjegati permezz tal-Uffiċċju
Ewropew għas-Selezzjoni talPersunal (l-EPSO): epso.europa.eu.
Dawn l-uffiċjali huma ċittadini millpajjiżi differenti tal-UE li jintgħażlu
b’kompetizzjonijiet tar-reklutaġġ.
B’kollox hemm madwar 33 000
persuna li jaħdmu mal-Kummissjoni.
Għalkemm jaf jidher numru kbir,
fil-fatt dan hu inqas minn kemm
jimpjegaw ħafna mill-kunsilli li
jmexxu l-bliet il-kbar fl-Ewropa.
Jekk tixtieq li din tkun il-karriera
tiegħek, l-ewwel tista’ tibda bħala
apprendist. Għalhekk meta tiggradwa
mill-università, tkun tista’ tapplika
għall-apprendistat tal-UE. Sir af aktar
hawn: europa.eu/!GR86vB.

consilium.europa.eu/mt/contact/visits

www.europarl.europa.eu/visiting/mt
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Tista’ żżur
l-istituzzjonijiet
tal-UE, il-ilParlament Ewropew,
il-Kunsill u l-Kunsill
Ewropew
u l-Kummissjoni
Ewropea.

IL-KUMMISSJONI
EWROPEA TIMPJEGA

europa.eu/!ff47kU

33 000
RUĦ

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Fl-aħħar sittin sena, il-pajjiżi tal-UE fasslu bosta liġijiet tal-UE flimkien.
Mingħajr dubju, meta l-pajjiżi tal-UE jiġu biex jimplimentaw dawn il-liġijiet
fil-prattika, xi drabi jaf tinqala’ xi tilwima dwar l-interpretazzjoni tagħhom.
Jekk il-qorti tal-pajjiż ikollha dubju dwar l-interpretazzjoni ta’ liġi tal-UE, din
tista’ titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja biex tiċċarah. Jiġri wkoll li l-pajjiżi tal-UE
mhux dejjem japplikaw sew il-liġijiet tal-UE. F’dan il-każ, il-Kummissjoni jew
xi pajjiż ieħor tal-UE jistgħu jressqu l-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
Il-Qorti tinsab il-Lussemburgu u hi magħmula minn imħallef wieħed minn kull
pajjiż tal-UE. Din tiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi interpretata u applikata
bl-istess mod f’kull pajjiż tal-UE. Għal aktar tagħrif ara: curia.europa.eu.
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MIN JAGĦMEL XIEX FL-UNJONI EWROPEA?
Veru, din l-informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet fiha ħafna x’tomgħod. Iżda importanti tifhem x’inhi
tassew l-hekk imsejħa “Brussell” u min hu responsabbli għal xiex fl-UE. Agħmel dan it-test biex tara
kemm tiftakar. Ixħet salib fil-kaxxa tal-istituzzjonijiet li jaqblu mad-deskrizzjoni.

Min?

Il-Parlament
Ewropew

Il-Kunsill
Ewropew

Il-Kunsill
tal-Unjoni
Ewropea

Il-Qorti
Iltal-Ġustizzja
Kummissjoni
tal-Unjoni
Ewropea
Ewropea

1. Tagħmel proposti għalliġijiet tal-UE
2. Tapprova l-liġijiet tal-UE
3. Fiha rappreżentant/
membru wieħed (biss)
minn kull pajjiż tal-UE
4. Tiġi eletta miċ-ċittadini
tal-UE
5. Teżegwixxi l-baġit
6. Tirrappreżenta
l-interessi taċ-ċittadini
7. Tirrappreżenta
l-interessi tal-pajjiżi
tal-UE jew tal-gvernijiet
tagħhom
8. Tiddeċiedi dwar
l-interpretazzjoni talliġijiet tal-UE
9. Tiddefinixxi d-direzzjoni
politika ġenerali tal-UE
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Minbarra l-istituzzjonijiet li
ssemmew hawnhekk, aktarx li inti
smajt b’dawn l-istituzzjonijiet u
l-korpi l-oħra tal-UE.

§§ Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew: eesc.europa.eu

§§ Il-Bank Ċentrali Ewropew:

§§ Il-Bank Ewropew tal-Investiment:

§§ Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni:
cor.europa.eu

www.ecb.europa.eu

eib.europa.eu

§§ Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri:

Għal aktar
tagħrif ara
europa.eu/!HY94PJ.

§§ L-Ombudsman Ewropew:

eca.europa.eu

ombudsman.europa.eu

§§ Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna: eeas.europa.eu

§§ Il-Kontrollur Ewropew għallProtezzjoni tad-Dejta:
edps.europa.eu
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IT-TFASSIL TAL-LIĠIJIET FL-UNJONI EWROPEA
L-aktar proċedura komuni li titħaddem biex isiru l-liġijiet tal-UE tissejjaħ “il-proċedura leġiżlattiva
ordinarja”. B’din il-proċedura jsiru suġġerimenti dwar proposti għal liġi ġdida, u dawn jitqiesu
u jiġu eżaminati sa mhux aktar minn tliet darbiet (l-hekk imsejħa “l-ewwel qari”, “it-tieni qari”,
eċċ.). Jekk matul dan il-qari ma jintlaħaqx ftehim, il-proposta titneħħa.
Prinċipalment, dan il-qari jinvolvi lil tliet istituzzjonijiet: il-Parlament Ewropew, il-Kunsill talUnjoni Ewropea u l-Kummissjoni. Ixħet dawn l-istituzzjonijiet fil-kaxxa t-tajba.

ABBOZZ TA’
LIĠI TAL-UE

Il-liġi tiġi proposta

l

l

Il-liġi proposta tiġi adottata, emendata, jew irrifjutata
ABBOZZ TA’
LIĠI TAL-UE
jiġi
eżaminat

pp
l

ABBOZZ TA’
LIĠI TAL-UE
jiġi
eżaminat

jekk ikun hemm qbil

LIĠI ĠDIDA
TAL-UE
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MIN HU MIN?
Għalkemm issa taf ħafna fuq l-istituzzjonijiet Ewropej, taf x’jisimhom il-persuni li jmexxuhom?
Tafhom minn wiċċhom? Pereżempju, bħalissa min hu l-President tal-Kummissjoni Ewropea? U min
huma dawn li qed jidhru f’dawn ir-ritratti? Agħmel dan it-test.

1

2

3

4

Ixħet in-numru t-tajjeb fil-kaxxa ħdejn dawn l-ismijiet:
Charles Michel

Ursula von der Leyen

David Maria
Sassoli

Josep Borrell

U issa pprova qabbilhom ma’ xogħolhom billi tikteb in-numru t-tajjeb fil-kaxxa:
Il-President
tal-Parlament
Ewropew

Ir-Rappreżentant Għoli
tal-Unjoni għall-Politika
Estera u tas-Sigurtà,
u Viċi President talKummissjoni Ewropea

Il-President
tal-Kunsill
Ewropew mill-1
ta’ Diċembru
2019 sal-31 ta’
Mejju 2022

Il-President talKummissjoni Ewropea
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Il-vuċi tiegħek bħala ċittadin Ewropew
Bħala ċittadin Ewropew, anki inti tista’ tinfluwenza l-politiki tal-UE b’diversi
modi.
Qabelxejn, tivvota fl-elezzjoni ġenerali: bħala regola, il-partit li jikseb ilmaġġoranza tal-voti jifforma l-gvern ta’ pajjiżek. Il-Ministri ta’ dan il-gvern
jirrappreżentaw lil pajjiżek fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li għandu rwol
importanti fit-tfassil tal-liġijiet tal-UE.
It-tieni billi tivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: il-Parlament
Ewropew għandu rwol daqstant ieħor importanti fit-tfassil tal-liġijiet talUE u l-vot tiegħek se jgħin biex jiddetermina l-pożizzjoni tal-Parlament
Ewropew dwar il-liġijiet proposti. L-akbar grupp politiku fil-Parlament
Ewropew normalment jiddeċiedi min ikun il-President tal-Kummissjoni
Ewropea, u għalhekk il-vot tiegħek jgħin ukoll biex jiddetermina dan.

Il-vot tiegħek flelezzjoni ġenerali

Il-vot tiegħek flelezzjonijiet
talParlament
Ewropew

jgħin biex

U
I

jgħin biex

I

jintgħażel il-gvern
ta’ pajjiżek.

Il-Kap tal-Istat jew tal-Gvern
ta’ pajjiżek hu membru talKunsill Ewropew.

Dwar kif tista’
tinfluwenza l-politiki
tal-UE, żur
europa.eu/!vT93qd

24

Il-Ministru tal-Edukazzjoni,
il-Ministru għall-Ambjent, u
l-bqija tal-Ministri ta’ pajjiżek
jieħdu deċiżjonijiet fil-laqgħat
tal-Kunsill.

U
jintgħażlu r-rappreżentanti
tiegħek fil-Parlament
Ewropew li jaħdmu fi gruppi
politiċi flimkien ma’ membri
minn pajjiżi oħra tal-UE.

It-tielet, bħala ċittadin Ewropew, inti tista’ twassal fehmtek filkonsultazzjonijiet pubbliċi fuq l-internet. Qabel ma tipproponi liġijiet ġodda
tal-UE u tul il-proċess kollu tat-teħid tad-deċiżjonijiet, il-Kummissjoni
Ewropea titlob l-opinjoni taċ-ċittadini u tal-partijiet konċernati.

Ir-raba’, int tista’ tieħu sehem f’xi djalogu taċ-ċittadini li jsir madwar
l-UE u ssemma’ leħnek dwar dak li jkun qed jiġri fl-Unjoni Ewropea.
Dawn id-djalogi jagħtuk iċ-ċans tiddiskuti bosta kwistjonijiet Ewropej malKummissarji u ma’ rappreżentanti għoljin oħrajn. Biex tkun taf jekk dan
l-aħħar ġiex organizzat xi djalogu minn dawn f’pajjiżek jew jekk hux se jsir
xi wieħed fiż-żmien li ġej, żur europa.eu/!Rw96Hh.

Il-logo tal-Inizjattiva
taċ-Ċittadini Ewropej

Fl-aħħar nett, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jniedu jew jappoġġaw xi Inizjattiva
taċ-Ċittadini Ewropej (europa.eu/!Mc79Ht). Fi ftit kliem, dan ifisser li
l-pubbliku jista’ jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni
dwar xi kwistjoni speċifika li tkun fir-responsabbiltà tal-UE, bħal ngħidu
aħna l-ambjent, l-agrikoltura u t-trasport. Biex titnieda Inizjattiva taċĊittadini Ewropej hemm bżonn l-approvazzjoni ta’ miljun persuna li
jkunu ġejjin minn tal-inqas seba’ pajjiżi tal-UE. Dan ifisser 0.2 % biss talpopolazzjoni tal-UE.

KONT TAF?
Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea jixtiequ
jiltaqgħu maċ-ċittadini tal-UE biex jisimgħuhom
u jitkellmu magħhom f’pajjiżhom. Jekk tixtieq
issemma’ leħnek jew tikseb xi informazzjoni fuq l-UE
bil-lingwa tiegħek, tista’ żżur ir-Rappreżentanza
tal-Kummissjoni Ewropea f’pajjiżek jew xi wieħed miċĊentri ta’ Informazzjoni Europe Direct qrib tiegħek.
Id-dettalji tal-kuntatt jinsabu fl-aħħar paġna ta’ dan
il-ktieb.
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IL-PRIJORITAJIET TAR-RAPPREŻENTANTI TIEGĦEK
FIL-PARLAMENT EWROPEW

Fi gruppi żgħar, int u sħabek agħmlu lista ta’ ħames suġġetti ewlenin li lir-rappreżentant tixtiquh
jiddefendi fil-Parlament Ewropew. Bħala eżempju, hawn tista’ taqra dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament
biex jonqos l-użu tal-basktijiet tal-plastik fl-Ewropa: europa.eu/!JB69uQ.
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………
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AĦNA Ċ-ĊITTADINI EWROPEJ NIBBENEFIKAW MINN ĊERTU
AFFARIJIET BAŻIĊI LI NQISUHOM OVVJI, BĦALMA HUMA L-PAĊI
FIL-KONTINENT, LI AĦNA PARTI MILL-AKBAR EKONOMIJA FIDDINJA, U L-LIBERTÀ LI NGĦIXU U NIVVJAĠĠAW F’PAJJIŻ IEĦOR
TAL-UNJONI EWROPEA. IŻDA AĦNA GĦANDNA WKOLL VANTAĠĠI
OĦRAJN LI HUMA INQAS OVVJI, BĦALL-AFFARIJIET TA’ KULJUM
LI JAGĦMLU DIFFERENZA VERA. DAN IL-KAPITLU JSEMMI XI
EŻEMPJI DWAR KIF L-UNJONI EWROPEA TOLQOT IL-ĦAJJA
TAGĦNA TA’ KULJUM.

L-UNJONI
EWROPEA
KIF TOLQOT
IL-ĦAJJA
TAGĦNA TA’
KULJUM?
26

L-UE ma tistax tindirizza kollox, u dan qatt ma kien l-għan tagħha. L-awtorità
tal-UE biex taġixxi hi definita fit-trattati tal-UE u hi limitata minnhom. Il-prinċipju
ġenerali hu li l-UE għandha taġixxi biss meta l-għan ikun jista’ jintlaħaq aħjar
jekk l-azzjoni tittieħed fil-livell tal-UE minflok fil-livell ta’ pajjiż, ta’ reġjun jew ta’
lokalità. Jekk ġieli ppruvajt tifhem eżattament x’għamlet jew x’tagħmel għalik
l-Unjoni Ewropea, dawn huma xi ftit mill-affarijiet li kisbet s’issa.

Fl-UE tivvjaġġa b’mod sikur u faċli
Fl-Ewropea, l-ivvjaġġar sar aktar faċli minn qabel. Ħafna millpajjiżi tal-UE u xi pajjiżi li mhumiex fl-UE neħħew il-kontrolli malfruntieri ta’ pajjiżhom. Fl-1985 iffirmaw l-ewwel ftehim li jneħħi
l-kontrolli mal-fruntieri, l-hekk imsejjaħ Ftehim ta’ Schengen,
imsemmi għal raħal fil-Lussemburgu fejn sar dan l-iffirmar.
Bħala ċittadin Ewropew, tista’ tivvjaġġa f’26 pajjiż tax-Schengen: 22
pajjiż tal-UE (l-Awstrija, il-Belġju, iċ-Ċekja, id-Danimarka, l-Estonja,
il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, l-Iżvezja,
il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, ilPolonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u l-Ungerija)
flimkien mal-Iżlanda, l-Iżvizzera, il-Liechtenstein u n-Norveġja.
L-Irlanda għażlet li ma tkunx parti miż-żona Schengen, filwaqt li
l-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru u r-Rumanija għadhom ma jistgħux
jingħaqdu. Meta tkun qed tivvjaġġa lejn xi pajjiż li mhux fiż-żona
Schengen, jew tkun ġej lura minnu, ikollok bżonn tippreżenta
passaport validu jew il-karta tal-identità valida.

L-EŻERĊIZZJU 11

IŻ-ŻONA SCHENGEN
Pajjiżek jinsab fiż-żona Schengen? Inti jew xi ħadd mill-familja tiegħek
għadkom kemm ivvjaġġajtu lejn xi pajjiż ieħor tal-UE? Kellek tgħaddi minn
kontroll mal-fruntiera? Fl-2018, 1.7 miljun ċittadin Ewropew qasmu
kuljum bejn pajjiż u ieħor tal-UE għax-xogħol. X’taħseb li tfisser iż-żona
Schengen għalihom u għall-ekonomija f’dawk l-inħawi? Inqasmu fi
IL-ĠERMANJA
gruppi żgħar biex tiddiskuti dan is-suġġett ma’ sħabek tal-klassi.

FRANZA

IL-LUSSEMBURGU
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Meta jkunu qed jivvjaġġaw fl-Ewropa, iċ-ċittadini
kollha tal-UE fil-pajjiżi kollha tal-UE huma:
§§ imħarsa b’sett sħiħ ta’ drittijiet tal-passiġġieri
meta jivvjaġġaw bl-ajru, bil-ferrovija, bil-vapur,
b’tal-linja jew bil-kowċ. F’ċertu ċirkostanzi,
pereżempju, iċ-ċittadini jkollhom dritt għal
kumpens jekk it-titjira tagħhom titħassar;
§§ imħarsa meta jixtru vaganza b’kollox inkluż,
jiġifieri l-kumpanija li tkun bigħetilhom ilbtala għandha tindirizza l-ilment tagħhom
(pereżempju jekk il-klijenti jispiċċaw f’xi
lukanda bi standard baxx);
§§ imħarsa jekk l-operatur turistiku jew il-linja
tal-ajru jfallu;
§§ il-passiġġieri jkunu jistgħu jitolbu l-għajnuna
f’xi konsulat jew ambaxxata ta’ pajjiż ieħor
tal-UE meta dawn ikunu qed jivvjaġġaw lejn
pajjiż li mhuwiex fl-UE u pajjiżhom ma jkunx
rappreżentat f’dak il-pajjiż ‒ ngħidu aħna,
dawn jistgħu jitolbu l-għajnuna jekk jitilfu xi
dokumenti importanti jew jinqala’ xi inċident
serju.

Studja, tħarreġ u aħdem kull
fejn trid fl-UE
L-UE tiftaħ bibien ta’ opportunitajiet għaż-żgħażagħ li
jieħdu vantaġġ mid-dritt tal-moviment liberu bejn il-pajjiżi
tal-UE.
Bħala ċittadin tal-UE għandek id-dritt:
§§ titħarreġ u tistudja fejn tixtieq fl-UE bl-istess
kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż; u
§§ taħdem fejn trid fl-UE u taħtaf l-opportunitajiet li joffri
s-suq tax-xogħol madwar l-UE kollha.
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KONT TAF?

Tista’ tkun taf x’inhuma
d-drittijiet tiegħek
bħala passiġġier
tal-UE kull ħin u
kullimkien. Niżżel
l-app tad-drittijiet talpassiġġieri:
europa.eu/!Hr43fU.

KONT TAF?

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa liċ-ċittadini żgħażagħ tal-UE biex jidħlu
fis-suq tax-xogħol u għalhekk ħolqot il-website ta’ “L-ewwel impjieg
EURES tiegħek” (www.yourfirsteuresjob.eu/en/home) u b’hekk tgħin lillpersuni bejn it-18 u l-35 sena mill-UE, mill-Iżlanda u min-Norveġja jsibu
xogħol, jieħdu taħriġ jew jiksbu apprendistat f’pajjiż ieħor. Il-Kummissjoni
tgħin ukoll lil min iħaddem biex isib kandidati f’pajjiż ieħor tal-UE skont
il-postijiet tax-xogħol battala li jkun qed joffri.

Erasmus+
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X’aktarx diġà smajt bil-programm Erasmus+ ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus. Dan il-programm tal-UE jgħin liż-żgħażagħ iqattgħu perjodu
ta’ żmien barra minn pajjiżhom. Waqt dan il-perjodu li jqattgħu barra millpajjiż, f’xi università sieħba Ewropea, l-istudenti jistgħu jiksbu għajnuna
finanzjarja u organizzattiva. Il-marki miksuba barra mill-pajjiż jiġu trasferiti
permezz ta’ sistema Ewropea tal-punti u b’hekk ikunu jgħoddu għall-istudji
tal-parteċipanti f’pajjiżhom.
L-iskejjel jistgħu jikkoperaw ma’ skejjel jew organizzazzjonijiet oħrajn minn
pajjiżi oħrajn tal-UE. Ħafna minn dawn is-sħubijiet jeħtieġu minimu ta’ tliet
organizzazzjonijiet minn tliet pajjiżi. Saqsi lil xi ħadd minn fost l-għalliema
tiegħek biex tiskopri l-opportunitajiet li joffri l-programm Erasmus+ għal
din “is-sħubija strateġika”.
Tista’ tagħżel ukoll li tattendi taħriġ fuq post tax-xogħol barra l-pajjiż.
Kull sena, bosta ċittadini żgħażagħ tal-UE jagħmlu parti mill-apprendistat
tagħhom f’pajjiż ieħor tal-UE. Il-programm jaħdem bi sħab ma’ kumpaniji
u istituzzjonijiet li jirriklamaw proġetti li ż-żgħażagħ jistgħu japplikaw
għalihom.

KONT TAF?

Minn meta tnieda l-ewwel
programm Erasmus fl1987, aktar minn 5 miljun
żagħżugħ u żagħżugħa
ħatfu l-opportunitajiet
li joffri l-programm.
Hawn tista’ ssir taf
iżjed fuq il-programm
Erasmus+: ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus.
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L-iskema ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ
Ħafna żgħażagħ m’għandhomx il-ħiliet u l-kwalifiki li jkun qed jitlob min
iħaddem. Permezz tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (europa.eu/!NQ69yU), l-UE
tagħti sehemha biex tiżgura li ż-żgħażagħ jiksbu taħriġ fil-ħiliet li jeħtieġ issuq tax-xogħol. Dan jista’ jieħu l-għamla ta’ taħriġ fuq post tax-xogħol jew
gwida personali għall-karriera.

ARA L-FILMAT
europa.eu/!cQ63fg

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà
L-UE nediet inizjattiva ġdida għaż-żgħażagħ li jixtiequ jagħtu kontribut
siewi lis-soċjetà u juru solidarjetà fil-komunità tagħhom. Permezz tal-Korp
Ewropew ta’ Solidarjetà, iċ-ċittadini Ewropej ta’ bejn it-18 u t-30 sena
għandhom iċ-ċans jipparteċipaw f’firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ solidarjetà,
volontarjat jew xogħol. Din l-opportunità jaf tiftaħ tieqa ta’ impjiegi għal
bosta żgħażagħ.
Tixtieq tieħu sehem? Għal aktar tagħrif dwar din l-inizjattiva, l-għajnuna
lingwistika u finanzjarja, x’offerti ta’ taħriġ jeżistu jew biex tirreġistra, żur
europa.eu/youth/solidarity_mt.
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TAGĦMEL VOLONTARJAT JEW TISTUDJA BARRA L-PAJJIŻ
Tistħajlek taħdem bħala voluntier f’pajjiż barrani? Timmaġinak tqatta’ xi semestru jew tnejn talistudji tiegħek f’università f’pajjiż ieħor tal-UE? Ingħaqad f’pari ma’ sieħbek tal-klassi u agħmlu lista
ta’ erba’ argumenti favur u kontra. Liema naħa tisboq lill-oħra? Qabbel ir-riżultati ma’ sħabek talklassi u ddiskutuhom.
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Il-moviment liberu tal-oġġetti, tasservizzi u tal-kapital fl-UE
Minħabba n-nies, fis-suq uniku tal-UE anki l-prodotti, is-servizzi u l-kapital
jistgħu jiċċaqilqu b’mod ħieles fl-UE. Meta ngħidu “kapital”, ma nkunux
qed nirreferu biss għall-flus. Il-kapital jinkludi wkoll l-investimenti, is-self
u l-kreditu, u l-operazzjonijiet l-oħra li jsiru mal-istituzzjonijiet finanzjarji
bħalma huma l-legati u l-għotjiet. B’hekk in-negozji tal-UE jsibuha eħfef
biex jaħdmu f’aktar minn pajjiż wieħed u jikkompetu fid-dinja. Ikun xi jkun
id-daqs tagħhom, il-kumpaniji jistgħu jilħqu s-swieq tal-pajjiżi kollha tal-UE
u potenzjalment madwar 446 miljun konsumatur. Għalfejn dan hu ta’ ġid
għalik ukoll? Għax meta tiżdied il-kompetizzjoni, jorħsu l-prezzijiet u tikber
il-varjetà tal-prodotti u s-servizzi.
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XI JFISSER GĦALIK IL-MOVIMENT LIBERU FIL-PRATTIKA?
Qabbel l-eżempji mal-erba’ aspetti tas-suq uniku (il-moviment liberu tal-persuni, tal-oġġetti,
tas-servizzi u tal-kapital) u ixħet salib fil-kaxxa t-tajba.
Il-moviment Il-moviment Il-moviment Il-moviment
liberu talliberu talliberu tasliberu talpersuni
oġġetti
servizzi
kapital

1 Nixtri karozza użata minn pajjiż ieħor
tal-UE u nsuqha lejn pajjiżi mingħajr
ma nħallas dazju.
2 Nivvjaġġa kull fejn nixtieq fl-UE.
3 Nistudja f’pajjiż ieħor tal-UE.
4 Meta l-ġenituri jbiddlu l-madum talkamra tal-banju jqabbdu lil xi ħadd
minn pajjiż ieħor tal-UE.
5 Il-ġenituri jibagħtuli l-flus fil-pajjiż fejn
qed nistudja.
6 Naħdem f’pajjiż ieħor tal-UE.
7 Nixtri oġġetti bl-internet minn pajjiż
ieħor tal-UE mingħajr ma nħallas
dazju.
31

Il-kura tas-saħħa u
s-sikurezza fl-UE
Jekk timrad jew ikollok xi inċident waqt
żjara f’pajjiż ieħor tal-UE, bħala ċittadin
tal-UE għandek id-dritt li tieħu l-kura tassaħħa pubblika f’kull pajjiż tal-UE bl-istess
kundizzjonijiet bħall-persuni f’dak il-pajjiż li tkun
qed iżżur. Qabel ma ssiefer, staqsi lill-assiguratur
tiegħek għall-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa
tal-Unjoni Ewropea (europa.eu/!JH73NV).
Iċ-ċittadini tal-UE jibbenefikaw ukoll minn ikel
sigur, ta’ kwalità kbira u bit-tikketta. L-UE
għandha wkoll mill-aqwa standards tassikurezza tal-ikel fid-dinja. L-UE daħħlet
kontrolli obbligatorji fil-katina agrikola
u tal-ikel biex tiżgura li l-pjanti u
l-annimali huma b’saħħithom, li l-ikel
u l-għalf tal-annimali jkun sikur, u li
l-prodotti jkollhom tikketta kif xieraq.

KONT TAF?
Teżisti Sistema ta’ Twissija
Rapida għall-prodotti li
ma jittiklux iżda li jkunu
perikolużi ħalli l-awtoritajiet
nazzjonali ta’ 31 pajjiż
Ewropew u l-Kummissjoni
jsibuha eħfef biex jaqsmu
l-informazzjoni malajr
bejniethom dwar dawn ilprodotti perikolużi li jkunu
fis-suq. Jekk xi manifattur
jew distributur jiskopri
li wieħed mill-prodotti li
għandu għall-bejgħ ikun
perikoluż, dan għandu
jinforma lill-awtorità
nazzjonali kompetenti.
Sir af aktar hawn:
europa.eu/!Tk99rM
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IT-TIKKETTI EWROPEJ
Il-liġijiet tal-UE daħħlu fis-seħħ regoli stretti f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar ta’ xi prodotti bħal
ikel, xorb u prodotti kożmetiċi biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi u jgħinuhom
jagħmlu l-għażliet it-tajba. Mingħajr it-tikketti xierqa, il-prodotti ma jitħallewx jitqiegħdu fis-suq.
Qed tagħrafhom dawn it-tikketti? Fejn tista’ ssibhom? Xi jfissru?
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Id-drittijiet tal-konsumaturi fl-UE
Meta tmur tixtri fl-UE, int protett b’kull tip ta’ liġijiet. Pereżempju, bħala
konsumatur tal-UE tal-anqas għandek sentejn garanzija għall-prodotti
li jinxtraw fl-UE, bħalma huma l-prodotti elettroniċi. Għalhekk, jekk
il-mowbajl tiġrilu l-ħsara wara sena, dan jeħtieġ jissewwa jew jinbidel
mingħajr ħlas, irrispettivament minn fejn kont xtrajtu fl-UE.
Minbarra dan, mill-2015, il-konsumaturi tal-UE huma protetti aħjar meta
jixtru bl-internet. Daħlet fis-seħħ liġi tal-UE li:
§§ tagħtik 14-il ġurnata ċans biex tirritorna l-oġġetti mixtrija mill-bogħod,
kemm jekk bl-internet jew bit-telefown;
§§ ma tippermetti l-ebda tariffa jew spiża moħbija fuq l-internet; u
§§ ma tħalli l-ebda kaxxa tingħażel waħedha f’dawk il-websites li jkunu
qarrqu bil-konsumaturi, pereżempju billi jixtru assigurazzjoni talivvjaġġar jew kirja ta’ karozza li ma jkunux iridu.

KONT TAF?
X’għandek tagħmel jekk tixtri televixin ġdid
u ma tirċivih qatt, jew jekk tixtri prodott
difettuż minn pajjiż ieħor tal-UE? Issa tista’
titlob flusek lura. Minn Lulju tal-2017, ilkonsumaturi u n-negozji ż-żgħar jistgħu jużaw
proċedura Ewropea riveduta għat-talbiet
iż-żgħar biex isolvu t-talbiet tagħhom għal
xi pagament bejn il-fruntieri sa EUR 5 000.
europa.eu/!Tk99rM.

Il-kwalità tat-telekomunikazzjoni
fl-UE
Ħafna ċittadini jużaw smartphone jew tablet. Bħala
ċittadin tal-UE, inti tista’:
§§ tibbenefika minn servizz garantit tat-telefonija
fissa bi kwalità raġonevoli u bi prezz tajjeb għal
butek, irrispettivament minn fejn tgħix fl-UE.
§§ tfittex u tqabbel il-prezzijiet b’mod faċli għax
l-operaturi jridu jipprovdu informazzjoni ċara u
aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi tagħhom;
§§ tibdel l-operatur tat-telekomunikazzjoni tiegħek
mingħajr ma tbiddel in-numru tat-telefown, fi
żmien ġurnata;
§§ tuża t-telefown tiegħek kullimkien fl-UE blistess mod daqslikieku għadek f’pajjiżek.

KONT TAF?
Mill-2007 ’l hawn, il-prezzijiet
tar-roaming naqsu b’aktar minn
90 %. Ir-“roaming daqslikieku
f’pajjiżek” sar realtà għallEwropej kollha minn Ġunju
2017. Il-konsumaturi jibqgħu
jħallsu l-istess prezzijiet
kull fejn isiefru daqslikieku
għadhom f’pajjiżhom.
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Munita komuni għal 19-il pajjiż
tal-UE: l-ewro
Il-karti u l-muniti tal-ewro bdew jintużaw fi 12-il pajjiż tal-UE
fl-2002, u sal-lum hemm 19-il pajjiż li biddlu l-muniti nazzjonali
tagħhom biex jibdew jużawha. L-ewro jużawha aktar minn
340 miljun ċittadin tal-UE kuljum, jiġifieri 75 % taċ-ċittadini
tal-UE.
Il-munita komuni għandha bosta vantaġġi fis-suq uniku għannies minn pajjiżi differenti li jridu jagħmlu il-kummerċ. Għandha
vantaġġi wkoll għall-konsumaturi għax ikunu jistgħu jqabblu
l-prezzijiet f’pajjiżhom, barra minn pajjiżhom u fuq l-internet.
Il-kumpaniji jistgħu jikkalkulaw u jitolbu prezz lill-konsumaturi
b’munita waħda. Bl-ewro spiċċa r-riskju taċ-ċaqliq fir-rata talkambju u tneħħew għalkollox l-ispejjeż tat-tranżazzjoni u dan iġib
ċertu stabbiltà fil-prezzijiet.

Fiż-żona tal-ewro
ARA DAN IL-FILMAT GĦAL AKTAR
TAGĦRIF DWAR L-EWRO
europa.eu/!qd77nk

KONT TAF?

Il-muniti tal-ewro
għandhom wiċċ komuni li
juri mappa tal-Ewropa, iżda
d-disinn fuq il-wiċċ l-ieħor
jinbidel skont il-pajjiż. Qed
tagħrfu s-simbolu fuq din
iż-żewġ ewro? Minn fejn
taħseb li ġej?

L-EŻERĊIZZJU 15

LIEMA PAJJIŻI JINSABU FIŻ-ŻONA TAL-EWRO?
F’din it-tabella jidhru s-27 pajjiż tal-UE. Immarka d-19-il pajjiż li jinsabu fiż-żona tal-ewro u li qed
jużaw l-ewro bħala l-munita tagħhom.
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l-Awstrija

l-Estonja

l-Italja

Malta

is-Slovenja

il-Belġju

il-Finlandja

l-Iżvezja

in-Netherlands

Spanja

il-Bulgarija

Franza

il-Kroazja

il-Polonja

l-Ungerija

iċ-Ċekja

il-Ġermanja

il-Latvja

il-Portugall

Ċipru

il-Greċja

il-Litwanja

ir-Rumanija

id-Danimarka

l-Irlanda

il-Lussemburgu

is-Slovakkja

KONT TAF?
Għall-2020, il-baġit tal-UE hu
€169 biljun. Dan ifisser madwar
1 % tal-valur kollu tal-oġġetti u
s-servizzi kollha li jsiru fl-UE.
Ħafna mill-flus tal-UE (madwar
94 %) jintefqu fuq proġetti u
programmi li jkunu ta’ ġid għallistudenti, ir-riċerkaturi, il-bdiewa,
in-negozji, l-organizzazzjonijiet,
il-bliet u r-reġjuni madwar l-UE.
Dawn jintużaw ukoll biex jagħtu
għajnuna għall-iżvilupp ta’ pajjiżi
li mhumiex fl-UE. Madwar 6 %
jintefqu fuq l-amministrazzjoni.

Il-finanzjament tal-UE firreġjun tiegħek
Il-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE mhumiex biss differenti
fid-daqs; huma differenti wkoll fil-livell tal-ġid. Matul
is-snin, eluf ta’ proġetti kisbu finanzjament tal-UE.
Dan kien ta’ benefiċċju għall-pajjiżi tal-UE iżda anki
għall-UE kollha kemm hi f’dak li għandu x’jaqsam
mal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħha, it-tkabbir
ekonomiku u l-impjiegi.
In-nies mhux dejjem ikunu konxji li l-UE ffinanzjat
jew qed tiffinanzja proġetti li jkunu qed isiru fl-inħawi
tagħhom. Madankollu, il-proġetti li saru bl-għajnuna
tal-finanzjament tal-UE ħolqu miljuni ta’ impjiegi
ġodda, żviluppaw eluf ta’ kilometri ta’ konnessjonijiet
tat-trasport, tal-enerġija u tal-broadband, investew
fir-riċerka u fl-innovazzjoni, ħarsu l-wirt kulturali u
ż-żoni ta’ ġmiel naturali, fost ħafna oħrajn.
Dawn il-websites jagħtu xi eżempji ta’ proġetti li
kisbu l-fondi tal-UE f’pajjiżek. Mur obsor li l-UE
tinsab ftit passi ’l bogħod minn darek!
europa.eu/!Tt44tv u europa.eu/!kw37rY

6%

BISS JINTEFQU GĦALLAMMINISTRAZZJONI

IL-BAĠIT TAL-UE
GĦALL-2020

€169
BILJUN
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L-UNJONI EWROPEA F’ĦAJJITNA
Dawn huma għaxar eżempji ta’ kif l-UE tagħmel
differenza fil-ħajja taċ-ċittadini tagħha. Agħżel l-aktar
tlieta importanti għalik, qabbel it-tweġibiet tiegħek ma’
ta’ sħabek tal-klassi u spjega għalfejn għamilt dawn
l-għażliet.

1

France

Illum l-ivvjaġġar fl-Ewropa sar faċli ħafna.
Il-Ftehim ta’ Schengen neħħa l-kontrolli malfruntieri bejn ħafna mill-pajjiżi Ewropej. Issa
m’għandekx bżonn turi l-passaport biex taqsam
bejn ħafna mill-fruntieri fl-UE.

Tista’ tivvjaġġa, tistudja, taħdem u tgħix fejn
trid fl-UE. Kulħadd jista’ jagħżel fejn jgħix jew
ifittex impjieg. Il-moviment liberu tal-persuni
huwa possibbli bis-suq uniku tal-UE.

Meta tkun imsiefer f’pajjiż ieħor tal-UE, jaf
timrad jew ikollok inċident. Bħala ċittadin talUE, int intitolat għal kull trattament mediku
li ma jistax jistenna sakemm tmur lura d-dar.
Bil-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa talUnjoni Ewropea, inti tikseb kura tas-saħħa
mingħand l-istat fil-pajjiż fejn tinzerta u tħallas
daqslikieku ċittadin ta’ dak il-pajjiż.

L-UE neħħiet l-ostakli għall-kummerċ ħieles
bejn il-membri tagħha. Għaldaqstant, inti
tista’ toħloq, tbigħ u tixtri prodotti fejn trid flEwropa. U b’hekk il-konsumaturi għandhom
għażla akbar ta’ prodotti u prezzijiet orħos.

5

L-ivvjaġġar bl-ajru roħos ferm iżjed. L-UE xejnet
il-monopolji nazzjonali u fetħet il-bibien għallkompetizzjoni fis-settur tal-avjazzjoni. Issa ħafna
mill-bliet għandhom l-ajruporti tagħhom u jsiru
aktar titjiriet diretti bejniethom. Issaħħew ukoll iddrittijiet tal-passiġġieri.
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8

6

Fl-aħħar snin sar ħafna orħos li tuża l-mowbajl
jew l-ismartphone meta tkun imsiefer. Irregoli tal-UE naqqsu l-ispejjeż ġmielhom
(aktar minn 90 % mill-2007) b’limitu massimu
għall-prezzijiet. It-tariffi tar-roaming tneħħew
għalkollox f’Ġunju tal-2017 u għalhekk jekk tuża
l-mowbajl meta tkun imsiefer, tħallas l-istess
daqskemm tħallas f’pajjiżek.

SENTEJN

7

Il-prodotti tal-konsum, bħat-tagħmir
elettroniku, issa għandhom tal-inqas sentejn
garanzija. Għalhekk, jekk pereżempju ilmowbajl tiġrilu l-ħsara wara sena, dan ikun
jista’ jissewwa jew jinbidel mingħajr ħlas,
irrispettivament minn liema pajjiż tal-UE tkun
xtrajtu.

Il-liġi tal-UE tipproteġik meta tordna jew
tixtri xi prodott minn xi mkien li mhux ħanut.
Ngħidu aħna, jekk tiffirma abbonament jew
kuntratt fit-triq jew tixtri bl-internet, u tbiddel
il-ħsieb, għandek id-dritt li tikkanċella
l-ordni tiegħek jew li tibgħat il-prodott lura
fi żmien 14-il ġurnata.

9
Jekk bħala konsumatur tippreferi x-xiri
ekoloġiku, it-tikketta tal-enerġija tal-UE
se tgħinek tagħmel l-għażla t-tajba. Ħafna
prodotti bħall-bozoz, il-magni tal-ħasil,
il-friġis u t-televixins għandhom it-tikketta
tal-enerġija tal-UE. Dawn jagħmluha eħfef biex
tagħraf l-aktar prodotti effiċjenti fl-enerġija, li
jkunu klassifikati bħala A+++.

10

Fl-UE, inti tista’ tgawdi ilma nadif għall-għawm
u ilma tajjeb għax-xorb. It-tniġġis tal-ambjent
m’għandux fruntieri, u hu importanti ħafna li
jkollna arja u ilma ndaf. L-UE daħħlet limiti
obbligatorji għall-Ewropa kollha dwar it-tniġġis
tal-arja u tal-ilma, u l-pajjiżi tal-UE għandhom
jiżguraw li dawn il-livelli jkunu rispettati.
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L-UNJONI EWROPEA RNEXXIELHA TIKSEB DAK LI
ORIĠINARJAMENT KIENET INĦOLQOT GĦALIH: SEDDQET IL-PAĊI
FOST IL-MEMBRI TAGĦHA GĦAL AKTAR MINN SITTIN SENA.
IŻD’ISSA FEJN IRRIDU MMORRU? DAN IL-KAPITLU JISPJEGA KIF
L-UNJONI EWROPEA QED TINDIRIZZA L-ISFIDI TA’ ŻMIENNA.

X’HEMM FUQ
L-AĠENDA
TAL-UNJONI
EWROPEA?
38

Is-

Bħalissa l-UE qed iġġarrab bosta sfidi differenti, fosthom sfidi
ekonomiċi, ambjentali, teknoloġiċi u internazzjonali. Ħafna
ċittadini tilfu l-fiduċja fil-politiċi. U wħud mill-kisbiet talintegrazzjoni Ewropea, bħall-moviment liberu tal-persuni, qed
joħolqu ċertu dubji.

AMBIZZJONIJIET
TAL-UE

Fid-dawl ta’ dawn l-isfidi, Ursula von der Leyen, l-ewwel
mara eletta President tal-Kummissjoni Ewropea, ippreżentat
il-linji gwida politiċi tagħha f’Lulju 2019. Dawn jinkludu sitt
ambizzjonijiet ewlenin għall-Ewropa:
Patt Ekoloġiku Ewropew,
Ekonomija li taħdem għan-nies,
Ewropa mħejjija għall-era diġitali,
Promozzjoni tal-istil ta’ ħajja Ewropew,
Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja,
Spinta ġdida għal demokrazija Ewropea.
Il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida se tibni fuq il-kisbiet tal-passat
filwaqt li se tippreżenta l-proposti konkreti tal-politika tagħha
għall-futur tal-Ewropa. Dan il-kapitolu jippreżenta l-oqsma ta’
politika ewlenin li l-UE kienet involuta fihom f’dawn l-aħħar
ħames snin. L-edizzjoni li jmiss tal-UE u Jien se tispjega l-aġenda
tal-Kummissjoni 2019-2024 għall-UE.

“Għall-ġenerazzjoni tal-ġenituri tiegħi, l-Ewropa kienet
aspirazzjoni għas-sliem f’kontinent li kien ilu wisq maqsum.
Għall-ġenerazzjoni tiegħi, l-Ewropa kienet aspirazzjoni għassliem, il-prosperità u l-unità li sseddqu permezz tal-munita
unika tagħna, il-moviment liberu u t-tkabbiriet.
Għall-ġenerazzjoni ta’ uliedna, l-Ewropa hi aspirazzjoni unika.”

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!UG48DC

Ursula von der Leyen
President tal-Kummissjoni Ewropea
Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni
Ewropea 2019-2024
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L-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment
L-Ewropa ħierġa mill-agħar kriżi ekonomika u finanzjarja sa mit-tletinijiet.
Minħabba din il-kriżi, intilfu ħafna impjiegi u ftit li xejn saru investimenti flUE. L-akbar prijorità tal-UE hi li l-Ewropa terġa’ taqbad ritmu ta’ tkabbir u
żżid l-impjiegi, l-aktar għaż-żgħażagħ, mingħajr ma toħloq dejn ġdid.

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!Px86hH

Fl-2015, l-UE waqqfet il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi.
Dan il-fond, li beda b’€21 biljun appoġġati mill-UE, qed jattira investituri
pubbliċi u privati biex jinvestu b’mod strateġiku fejn l-aktar hemm bżonn
li jsir investiment. Mit-tnedija tiegħu, il-Pjan ta’ Investiment għen biex jiġi
ffinanzjat it-tifrix tal-internet broadband b’veloċità għolja lil 15-il miljun
unità domestika, biex jiġu rinnovati jew jinbnew nofs miljun dar affordabbli
u biex jitjiebu s-servizzi tal-kura tas-saħħa għal 30 miljun Ewropew. IlPjan ipprovda enerġija rinnovabbli lil 7.4 miljun unità domestika, u tejjeb
l-infrastruttura ferrovjarja u urbana għall-95 miljun passiġġier li jużawha
kull sena. L-Istati Membri kollha qed jibbenefikaw, speċjalment dawk li
ntlaqtu l-aktar mill-kriżi.

L-EŻERĊIZZJU 17

NOĦOLQU L-IMPJIEGI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ
L-UE qed tattira l-kapital minn investituri potenzjali tal-UE biex tgħin
għat-tkabbir ekonomiku u għall-ħolqien tal-impjiegi. X’tista’ tagħmel
iżjed l-UE biex iżżid l-impjiegi għaż-żgħażagħ?
Iddiskuti ma’ sħabek fi gruppi żgħar.
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IL-FUTUR TALQASAM DIĠITALI

Inti tuża xi prodotti jew servizzi
diġitali/fuq l-internet? Fi gruppi
żgħar, iddiskuti l-esperjenza
tiegħek u aqsam magħhom ideat
dwar kif tara l-ġejjieni tal-internet
u tat-teknoloġiji diġitali.

Is-Suq Uniku Diġitali
L-internet u t-teknoloġiji diġitali qed ibiddlu d-dinja mill-qiegħ. Jekk
qed tara film, tixtri jew tistudja, aktarx li dan qed tagħmlu bl-għodod
tal-internet. L-UE tkompli tneħħi l-ostakli li jipprevjenu liċ-ċittadini,
lill-gvernijiet u lin-negozji milli jieħdu vantaġġ sħiħ mill-internet. Issoluzzjonijiet ivarjaw minn tmiem tal-imblukkar ġeografiku, it-tneħħija
tat-tariffi tar-roaming tat-telefonija ċellulari u l-indirizzar tan-nuqqas ta’
aċċess għall-internet jew ħiliet diġitali, għal regoli ġodda ta’ portabbiltà
sabiex in-nies ikunu jistgħu jaċċessaw l-abbonamenti online tagħhom
għat-televiżjoni, il-logħob u l-mużika meta jivvjaġġaw fl-UE bl-istess mod
kif jagħmlu d-dar. It-tariffi tal-itineranza ntemmu f’Ġunju 2017, u b’hekk
in-nies jistgħu jużaw l-apparat mobbli tagħhom meta jivvjaġġaw fl-UE, u
jħallsu l-istess prezzijiet bħal f’pajjiżhom. Mill-1 ta’ April 2018, l-Ewropej
jistgħu jaċċessaw il-kontenut online li jabbonaw għalih f’pajjiżhom, kull fejn
ikunu fl-UE, filwaqt li d-data personali tagħhom hi protetta bir-Regolament
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data li daħal fis-seħħ f’Mejju.

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!DM74Pm

Madankollu, mhux iċ-ċittadini u n-negozji kollha għandhom aċċess
għal internet veloċi u għall-opportunitajiet li jeżistu fuq l-internet.
Il-Kummissjoni għandha l-għan li tipprovdi liċ-ċittadini bl-aħjar
konnessjoni possibbli tal-internet, filwaqt li l-inizjattiva WiFi4EU
tappoġġja l-installazzjoni ta’ hotspots tal-Wi-Fi pubbliċi b’xejn
f’komunitajiet lokali madwar l-UE.

KONT TAF?
Il-ġeolokazzjoni tinsab fiċ-ċentru tar-rivoluzzjoni diġitali li qed issir.
L-UE investiet f’Sistema Ewropea ta’ Navigazzjoni bis-Satellita tagħha,
imsejħa Galileo. Galileo se żżid il-preċiżjoni tal-ġeolokazzjoni b’għaxar
darbiet, u permezz tagħha se jkunu jistgħu jinħolqu servizzi innovattivi
ġodda li jistgħu jibdlu l-ħajja tagħna ta’ kuljum, bħal pereżempju
l-karozzi awtonomi u t-titjib fin-netwerks tat-trasport urban. Issa
l-kostellazzjoni Galileo għandha 18-il satellita fl-orbita u bdiet toffri
s-servizzi tagħha lill-awtoritajiet pubbliċi, lin-negozji u liċ-ċittadini. Ilħsieb hu li b’kollox, il-kostellazzjoni sħiħa jkollha 24 satellita sal-2020.
L-ebda pajjiż Ewropew ma seta’ jikseb din is-sistema waħdu.
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NIFFRANKAW
L-ENERĠIJA
Anki l-azzjonijiet iż-żgħar
jistgħu jagħtu sehemhom biex
niffrankaw l-enerġija. Fi gruppi
żgħar, iddiskuti x’qed tagħmel inti
biex tiffranka l-enerġija, x’tista’
tagħmel iżjed u x’m’intix lest
tagħmel.

Il-klima u l-Unjoni tal-Enerġija
Sir af aktar hawn:
europa.eu/!cM84Dm

Kull ċittadin tal-UE għandu jkollu aċċess għal enerġija sigura,
sostenibbli, kompetittiva u li jiflaħ iħallas għaliha. Fil-fatt, waħda millakbar sfidi li għandha s-sistema tal-enerġija Ewropea hija li tipprovdi
dan l-aċċess. Madankollu, filwaqt li l-klima tad-dinja qed tinbidel
u l-atmosfera tad-dinja qed tisħon, l-UE hi l-akbar importatur talenerġija fid-dinja għax timporta iktar minn nofs tal-enerġija tagħha,
ħafna mill-bini tagħha mhuwiex effiċjenti fl-enerġija, u l-prezzijiet talelettriku bl-ingrossa fl-Ewropa huma 25 % ogħla milli huma fl-Istati
Uniti.
L-UE trid ittejjeb din is-sitwazzjoni u għalhekk fasslet miri ambizzjużi
dwar il-klima u l-enerġija għall-2030, jiġifieri li:
§§ tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’40 %;
§§ iżżid is-sehem tal-enerġiji rinnovabbli (l-enerġija mir-riħ u mixxemx u l-bijofjuwils) għal 32 %; u
§§ tnaqqas l-użu tal-enerġija b’32.5 %.

KONT TAF?
21 % tal-baġit tal-UE
jintefaq fuq proġetti relatati
mal-klima. Barra minn hekk,
tal-anqas 40 % tal-Fond
Ewropew għall-Investimenti
Strateġiċi se jappoġġa proġetti
b’komponenti li jagħtu
kontribut lill-azzjoni
dwar il-klima.
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Iżda t-tibdil fil-klima ma ssolvihx l-UE waħedha. L-UE qed taħdem
ukoll biex fin-Nazzjonijiet Uniti u f’forums internazzjonali oħrajn
tħeġġeġ għal azzjoni dinjija qawwija. Fl-2015, waqt il-Konferenza tanNazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima f’Pariġi, għall-ewwel darba
intlaħaq ftehim globali dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. L-UE
kellha rwol importanti biex dan iseħħ. L-Ewropa reġgħet
kienet il-mexxej f’Diċembru 2018 fil-konferenza tan-NU
dwar il-klima f’Katowice, il-Polonja, meta ntlaħaq ftehim
dwar ġabra ta’ regoli ġdida għall-implimentazzjoni talFtehim ta’ Pariġi.

Is-suq intern
Is-suq intern hu waħda mill-akbar kisbiet tal-UE. Permezz tiegħu,
il-persuni, il-prodotti, is-servizzi u l-kapital jistgħu jiċċaqilqu b’aktar
libertà. Lill-professjonisti u lin-negozji joffrilhom opportunitajiet ġodda u
lill-konsumaturi jagħtihom għażla akbar u prezzijiet orħos. Minbarra dan,
is-suq uniku jiftaħ il-bibien biex kulħadd ikun jista’ jivvjaġġa, jgħix, jaħdem u
jistudja kull fejn jixtieq.
B’mod ġenerali, is-suq uniku rnexxa iżda l-benefiċċji mhux dejjem inkisbu
fil-prattika għax ir-regoli mhux dejjem huma magħrufa jew applikati jew
sempliċiment minħabba xkiel ieħor.
L-UE ddeċidiet li tlesti s-suq intern għall-prodotti u s-servizzi u li tagħmlu
post fejn il-kumpaniji u l-industriji jistgħu jikbru u jirnexxu fl-ekonomija
dinjija. Biex dan iseħħ, il-Kummissjoni Ewropea qed:
§§ toħloq “unjoni tas-swieq kapitali” ħalli jkun eħfef għan-negozji ż-żgħar
biex iżidu l-kapital u biex l-Ewropa ssir post aktar attraenti għallinvestiment;
§§ tħeġġeġ lill-ħaddiema jaċċettaw impjiegi f’pajjiżi oħra tal-UE ħalli jimtlew
il-postijiet tax-xogħol battala u jinstabu ħaddiema bil-ħiliet speċjali
meħtieġa;
§§ issaħħaħ id-dimensjonijiet soċjali; u

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!Ww33YU

§§ tiġġieled l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali.
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MOVIMENT LIBERU JEW
PROTEZZJONIŻMU?
“Is-suq uniku jgħin biex jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi billi jiftaħ il-bibien
biex in-nies, l-oġġetti, is-servizzi u l-kapital jiċċaqilqu b’aktar libertà.”
Inqasmu f’żewġ gruppi: wieħed li jaqbel ma’ din l-istqarrija u ieħor li
ma jaqbilx. Iddiskutuha bejnietkom u kull grupp jippreżenta l-argumenti
tiegħu lill-bqija tal-klassi.
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Unjoni ekonomika u monetarja
Sir af aktar hawn:
europa.eu/!YN46Ym

L-unjoni ekonomika u monetarja hi pass importanti biex tqarreb l-ekonomiji
Ewropej aktar lejn xulxin. B’hekk ikun aktar faċli biex kulħadd jaħdem u
jinnegozja għax il-politiki fiskali u ekonomiċi madwar l-UE huma marbutin
flimkien u kull persuna taħdem b’politika monetarja komuni u b’munita
unika — l-ewro — li tintuża f’ħafna mill-Istati Membri.
Meta faqqgħet il-kriżi ekonomika dinjija, l-UE u dak iż-żmien it-28 pajjiż
membru ħadu ċertu miżuri li qatt ma ttieħdu qabel biex jipproteġu
l-ekonomiji tagħhom. Dawn il-miżuri ma kienu xejn faċli għaċ-ċittadini
u mhux dejjem qiesu l-konsegwenzi fuq ħajjet in-nies. Illum, l-UE trid
titgħallem mill-iżbalji tal-passat u tlesti l-unjoni ekonomika u monetarja
biex tgħin lill-persuni żvantaġġati u toħloq aktar impjiegi. Meta tagħmel
dan, l-UE tkun qed tiżgura l-istabbiltà tal-ewro, issaħħaħ il-finanzi pubbliċi
u terġa’ tiftaħ id-djalogu soċjali.
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IL-PILASTRU EWROPEW TAD-DRITTIJIET SOĊJALI
L-UE tipproteġi wkoll lin-nies permezz ta’ liġijiet li jillimitaw is-sigħat tax-xogħol, jindirizzaw iddiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, jagħmlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol aktar sikuri u jiżguraw li
jirċievu kumpens għal korrimenti li jġarrbu fuq ix-xogħol. Biex iċ-ċittadini jingħataw drittijiet ġodda
u aktar effettivi, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jnaqqax prinċipji u drittijiet fl-oqsma talopportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol, tal-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol u tal-protezzjoni soċjali.
Liema tip ta’ dimensjoni soċjali tagħti lill-Ewropa? Għal rasek, agħżel l-aktar tliet prinċipji minn din
il-lista li tqishom importanti għal Ewropa soċjali, u wara ddiskuti l-għażla tiegħek fi gruppi żgħar.
L-edukazzjoni, it-taħriġ u
t-tagħlim tul il-ħajja
L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġeneri
Impjieg sigur u li jadatta skont il-ħtiġijiet
Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet taxxogħol u l-protezzjoni f’każ ta’ sensja
Id-djalogu soċjali u l-involviment talħaddiema

Il-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol
Id-dħul minimu
Il-kura tas-saħħa
L-inklużjoni tal-persuni b’diżabbiltà
L-akkomodazzjoni u l-għajnuna lillpersuni mingħajr saqaf

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!Vd33Qg
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Il-kummerċ ħieles

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!wx46dK.

Kuljum, l-UE timporta u tesporta oġġetti u servizzi li jiswew mijiet ta’ miljuni
ta’ ewro. Flimkien, is-27 pajjiż tal-UE jirrappreżentaw l-akbar ekonomija fiddinja, l-akbar esportatur u importatur, l-investitur ewlieni, l-akbar riċevitur
tal-investiment barrani u l-akbar donatur tal-għajnuna. L-UE titkellem b’vuċi
waħda u b’hekk issaħħaħ il-messaġġ tagħha waqt in-negozjati kummerċjali
internazzjonali, ferm aktar minn kemm pajjiż waħdu jista’ jwassal il-messaġġ
tiegħu. Dawn is-swieq miftuħa joħolqu aktar tkabbir ekonomiku u impjiegi
aħjar għall-Ewropa u għal sħabha. Barra minn hekk, dawn iwessgħu l-għażla
għall-konsumaturi tal-UE u jagħtuhom aktar setgħa fix-xiri; filwaqt li lillkumpaniji jgħinuhom jikkompetu barra minn pajjiżhom.
Iżda l-UE għamlitha ċara ma’ sħabha li l-kummerċ ħieles mhux se jsir
akkost ta’ kollox. Kull ftehim tal-kummerċ li l-UE tinnegozja f’isem ilpajjiżi tal-UE jrid jirrispetta l-valuri tal-UE, ikun trasparenti, raġonevoli u
ġust, u ma jagħmilx ħsara liċ-ċittadini jew lill-ambjent. Apparti l-ftehimiet
ta’ kummerċ ħieles li l-UE ffirmat f’Lulju 2018 mal-Ġappun, il-ftehim
kummerċjali u ekonomiku li l-UE ffirmat mal-Kanada f’Ottubru tal-2016,
magħruf aktar bħala s-CETA, hu eżempju tajjeb ta’ dan l-approċċ progressiv.

KONT TAF?

Fl-2018,
l-esportazzjonijiet tal-UE
lejn il-pajjiżi li mhumiex
fl-UE fissru l-impjieg ta’
iżjed minn 36 miljun
persuna fl-UE.
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IL-KUMMERĊ ĦIELES U L-GLOBALIZZAZZJONI
Daż-żmien, il-prodotti m’għadhomx isiru f’post wieħed mill-bidu sal-aħħar. Minflok, il-prodotti
jissawru f’sensiela ta’ passi f’postijiet differenti mifruxin mad-dinja. Fi gruppi żgħar, agħżel prodott
jew servizz li inti midħla tiegħu (jista’ jkun oġġett tal-ħwejjeġ, mowbajl, jew kompjuter pereżempju)
u ddiskuti ma’ sħabek tal-grupp minn xiex inhu magħmul, minn fejn jiġu l-biċċiet tiegħu, u xi jkunu
l-konsegwenzi jekk jiżdied jew jixxekkel il-kummerċ ħieles, minn xiex inhu magħmul, u l-bqija. Aqsam
il-ħsibijiet tiegħek mal-bqija tal-klassi.

KONT TAF?
Ir-relazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka hi
l-akbar waħda fid-dinja. Flimkien dawn iż-żewġ blokki ammontaw,
fl-2018, għal madwar 40 % tal-produttività ekonomika dinjija. Kuljum,
l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka jinnegozjaw bejniethom prodotti u
servizzi li jiswew €2 biljun. Il-kumpaniji Ewropej li jesportaw lejn
l-Istati Uniti ma jinsabux biss fil-bliet iżda anki fl-irħula madwar
l-Ewropa kollha. Biex tara kemm-il kumpanija f’pajjiżek qed tesporta
bħalissa lejn l-Istati Uniti, agħfas fuq il-mappa: europa.eu/!Nh93vR.

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!dF94PQ
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Il-ġustizzja u d-drittijiet fundamentali

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!tF48fC

L-UE mhix sempliċiment suq komuni għall-prodotti u s-servizzi. Hi unjoni
msejsa fuq il-valuri tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija,
l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem.
Minħabba f’hekk, il-Kummissjoni Ewropea stinkat biex ittejjeb il-protezzjoni
tad-drittijiet fundamentali fl-oqsma tal-protezzjoni tad-dejta, il-qsim talinformazzjoni personali u d-drittijiet tal-konsumaturi, u żiedet l-isforzi biex
tħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġeneri, tiġġieled id-diskriminazzjoni
u teqred it-traffikar tal-bnedmin.
Iżda ħabta u sabta, l-attakki terroristiċi madwar l-Ewropa ħolqulna sfidi
ġodda u li qatt ma ġarrabna bħalhom qabel. Minħabba f’hekk, l-UE qed
taħdem qatigħ biex toħloq unjoni tas-sigurtà effettiva. L-UE ħadet bosta
miżuri biex tindirizza kull aspett tat-theddida tat-terroriżmu. Fost dawn
hemm il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni, anki fuq l-internet; l-ivvjaġġar
għat-terroriżmu jew li jappoġġa t-terroriżmu sar reat kriminali; jinqabdu
aktar operazzjonijiet terroristiċi billi l-informazzjoni tinqasam dejjem aktar
bejn kulħadd; il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; naqas l-aċċess
għall-armi tan-nar u għall-isplussivi; u l-appoġġ lill-pajjiżi sħab, l-aktar
dawk fil-Mediterran.
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IL-VALURI EWROPEJ

Fi gruppi żgħar, iddiskuti dawn il-punti.
33 Jekk intomx ilkoll tal-istess fehma fejn jidħlu
l-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-Trattat
tal-Unjoni Ewropea (ir-rispett għad-dinjità
tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija,
l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet
tal-bniedem). Pereżempju, x’inhu “ir-rispett
għad-dinjità tal-bniedem” fil-prattika?
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33 Liema hu l-aktar valur importanti għal sħabek
tal-grupp?
33 Liema inizjattivi politiċi għandhom jieħdu
pajjiżek jew l-UE biex iseddqu l-aktar valur
tal-UE li hu importanti għalik?

L-immigrazzjoni
Fl-2015 u fl-2016, fl-UE waslet mewġa ta’ refuġjati u immigranti li qatt ma
ġrat qabel. Aktar minn miljun persuna waslu fl-Unjoni Ewropea, bil-biċċa
l-kbira tagħhom kienu qed jaħarbu l-gwerra u t-terrur fis-Sirja u f’pajjiżi
oħra, u persuni oħrajn qasmu l-fruntieri esterni tal-UE biex jerġgħu
jingħaqdu mal-familja jew biex isibu ħajja aħjar.
Madankollu, l-ebda pajjiż tal-UE ma jista’ jaffaċċja l-pressjoni talimmigrazzjoni waħdu. U dan lanqas għandu jkun. Minħabba f’hekk, l-UE
żiedet l-isforzi tagħha biex issalva l-ħajjiet, biex tiġġieled it-traffikar talbnedmin u biex tikkopera mal-pajjiżi mnejn ikunu ġejjin l-immigranti jew
li jaqsmu minnhom. Aktar fundamentali minn dan, il-Kummissjoni trid
tindirizza l-kawżi li jġiegħlu lin-nies jaħarbu u jemigraw: il-faqar, il-gwerer,
il-persekuzzjoni, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u d-diżastri naturali.
Fejn tidħol il-kriżi tar-refugjati, l-UE tat sehemha bil-qawwa u se
tibqa’ tagħmel dan. Minbarra li toħroġ il-flus minn butha, l-UE tgħin
fir-rilokazzjoni tal-persuni li qed ifittxu l-ażil u li diġà jinsabu fl-Ewropa
u tgħin ukoll fir-risistemazzjoni tal-persuni fil-bżonn li ġejjin mill-pajjiżi
ġirien. Barra minn hekk, l-UE toffri mogħdijiet sikuri għan-nies biex jidħlu
legalment u għalhekk qed taħdem biex ittejjeb is-sigurtà mal-fruntieri
tagħha u biex issolvi l-problema tal-kuntrabandu tal-persuni.

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!Wy44KF

KONT TAF?
Fl-2017, l-UE adottat regoli ġodda għall-fruntieri esterni
ta’ Schengen biex jissaħħu l-kontrolli fuq il-persuni kollha,
inkluż iċ-ċittadini Ewropej, f’bażijiet ta’ data rilevanti, biex
jiġi żgurat li dawn ma jirrappreżentawx theddida għall-ordni
pubbliku jew għas-sigurtà interna. Pereżempju twaqqfet
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta biex tiżgura
li l-fruntieri esterni jitmexxew tajjeb u b’mod konġunt.

KONT TAF?
It-talba għall-ażil hi dritt fundamentali fl-UE u l-ażil jingħata lir-refuġjati. Il-pajjiżi
tal-UE għandhom obbligu internazzjonali li jagħtu ażil skont il-Konvenzjoni tanNazzjonijiet Uniti Dwar l-Istatus tar-Refuġjati.
Rifuġjat hu persuna li
taħrab minn pajjiżha u li
ma tistax terġa’ tmur lura
minħabba biża’ ġustifikata
ta’ persekuzzjoni.

Persuna li
tfittex ażil hi xi
ħadd li jgħid li
hu refuġjat u li
japplika għallprotezzjoni
internazzjonali, iżda li
t-talba tiegħu ma jkunux
għadhom evalwawha b’mod
definittiv.

Immigrant hu terminu
usa’ minn “refuġjat” u
jirreferi għal persuna li
tħalli pajjiżha biex tissetilja
f’pajjiż ieħor, normalment
biex issib ħajja aħjar.
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L-APPOĠĠ TAL-UNJONI EWROPEA LIR-REFUĠJATI
U LILL-IMMIGRANTI
Iż-żieda fl-għadd ta’ refuġjati u immigranti li waslu fl-UE għamlet pressjoni fuq l-Ewropa. Bħala
reazzjoni għal din is-sitwazzjoni, l-UE ħadet bosta miżuri.
L-ewwel nett għid x’jidhirlek mill-miżuri msemmija hawn taħt? It-tieni nett, fi gruppi żgħar, agħżel tliet
suġġetti li fuqhom għandkom fehmiet differenti u ddiskuti ma’ sħabek ir-raġunijiet warajhom.
Naqbel ma’
kollox

1 L-UE organizzat għadd ta’ bastimenti tat-tfittxija u
s-salvataġġ fil-Baħar Mediterran biex issalva eluf
ta’ ħajjiet.

2 L-UE waqqfet ċentri ta’ akkoljenza fil-Greċja
u fl-Italja u bagħtet l-esperti biex jgħinu
jidentifikaw u jirreġistraw il-wasliet.
3 Il-pajjiżi tal-UE għandhom iħaddmu l-istess
proċedura tal-applikazzjonijiet għall-ażil. Ilpersuni li jeħtieġu l-protezzjoni internazzjonali
għandhom jintbagħtu mill-Greċja u mill-Italja
lejn pajjiż ieħor tal-UE.
4 Kważi 90 % tar-refuġjati u tal-immigranti ħallsu
lil kriminali organizzati biex ikunu jistgħu jidħlu
mill-fruntieri tal-UE. Minħabba f’hekk l-UE
saħħet it-taqtigħa tagħha kontra n-netwerks
kriminali u l-kuntrabandisti tal-bnedmin.
5 L-UE tgħin lill-pajjiżi tal-UE biex jirritornaw
l-immigranti irregolari lura lejn pajjiżhom jekk
ma jkollhomx dritt jgħixu fl-UE.
6 L-UE tgħin biex jitjiebu l-kundizzjonijiet talgħajxien tal-immigranti illegali f’pajjiżhom ħalli
ma jkollhomx għalfejn jaħarbu minn pajjiżhom.
7 L-UE trid toħloq mogħdijiet sikuri u legali
għal min qed ifittex l-ażil biex jidħol fl-UE
ħalli ma jkollux għalfejn jirrikorri għand ilkuntrabandisti u t-traffikanti u jissogra ħajtu.
8 L-UE tejbet il-kontroll mal-fruntieri esterni
tagħha.
9 Ħafna persuni li jaslu fl-UE jkollhom bżonn
ċertu ħtiġijiet bażiċi bħal ilma nadif, ikel u kenn.
L-UE tiffinanzja proġetti apposta biex jipprovdu
l-aktar ħtiġijiet umanitarji urġenti.
10 L-UE tipprovdi għajnuna umanitarja lir-refuġjati
u lill-immigranti f’pajjiżi barra mill-UE, bħalma
huma l-Iraq, il-Ġordan, il-Libanu u t-Turkija.
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Naqbel,
iżda mhux
ma’ kollox

Ma tantx
naqbel

Ma naqbel
xejn

L-UE fid-dinja
L-UE hi protagonista f’ħafna kwistjonijiet tal-politika barranija, ibda minnegozjati mal-Iran biex inaqqas il-materjal nukleari li jipproduċi u kompli
bil-kwistjoni tat-tisħin tad-dinja. Il-politika barranija u tas-sigurtà konġunta
tal-UE tfasslet biex issolvi l-kunflitti u tħeġġeġ ir-rieda internazzjonali. Din
issejset fuq id-diplomazija, bil-kumplimentarjetà tal-kummerċ, l-għajnuna,
is-sigurtà u d-difiża.
Il-kriżi politika fl-Ukrajna, u t-taqlib fil-Lvant Nofsani wrew biċ-ċar
l-importanza li l-UE tkun magħquda mal-bqija tad-dinja. Għalhekk l-UE
beħsiebha ssaħħaħ il-politika barranija. Tabilħaqq, il-pajjiżi tal-UE jiksbu
ferm aktar awtorità jekk jaħdmu għalenija milli jekk kieku kull pajjiż jimxi
għal rasu bil-politika tiegħu.
Li tkun attur globali aktar b’saħħtu, għall-UE jfisser li tkun kapaċi twieġeb
b’mod effiċjenti għall-isfidi tad-dinja, li xxerred il-valuri tal-UE u tagħti
sehmek għall-paċi u l-prosperità fid-dinja.

FLIMKIEN, ILPAJJIŻI TAL-UE
JIRRAPPREŻENTAW

20 %

TAL-EKONOMIJA
DINJIJA.......

KONT TAF?
L-UE hi d-dar ta’ madwar 6 % tal-popolazzjoni
tad-dinja. Dan is-sehem qed kulma jmur jonqos u
fl-2060, l-UE se tkun qed tilqa’ biss madwar 4 %.
Għalkemm l-Ewropa hi kontinent relattivament
żgħir, is-sinifikat ekonomiku tagħha mhux żgħir.
Flimkien, il-pajjiżi tal-UE jirrappreżentaw 20 %
tal-ekonomija dinjija. B’hekk l-UE hi waħda
mill-akbar ekonomiji fid-dinja, u fid-daqs tixbah
lill-ekonomija tal-Istati Uniti tal-Amerka.

IŻDA

6%

BISS TALPOPOLAZZJONI
TAD-DINJA
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L-UNJONI EWROPEA FID-DINJA
Dawn huma xi eżempji ta’ ħidmet l-UE fid-dinja. Agħżel l-aktar tliet eżempji importanti għalik u
spjega r-raġunijiet warajhom. Qabbel it-tweġibiet tiegħek ma’ ta’ sħabek tal-klassi.
L-UE mexxiet u appoġġat bosta taħditiet ta’ paċi madwar id-dinja biex twaqqaf
il-kunflitti.
L-UE taħdem favur id-demokrazija u l-istat tad-dritt madwar id-dinja kollha.
Id-drittijiet tal-bniedem xeħtithom fil-qalba tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi
l-oħra.
Fil-livell internazzjonali, l-UE taħdem kontra t-terroriżmu, il-kriminalità
organizzata u l-immigrazzjoni illegali.
L-UE ħadet ir-riedni f’idejha fil-ġlieda dinjija kontra t-tibdil fil-klima.
L-UE flimkien mal-Istati Membri tagħha huma l-akbar donaturi ta’ għajnuna għalliżvilupp fid-dinja. Dan il-kontribut jagħmel differenza kbira lil miljuni ta’ persuni
madwar id-dinja.
L-UE tippromwovi l-iżvilupp anki permezz tal-kummerċ billi tiftaħ is-swieq tagħha
għall-esportazzjonijiet mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u tħeġġiġhom iżidu l-kummerċ
bejniethom.
L-UE u l-Istati Membri tagħha f’daqqa huma l-akbar donatur ta’ għajnuna
umanitarja fid-dinja. Dawn jagħtu għajnuna biex isalvaw il-ħajja tal-vittmi taddiżastri, tar-refuġjati u ta’ persuni oħrajn li jeħtieġu għajnuna urġenti.

KONT TAF?
Fl-2018 l-UE kkonsolidat il-pożizzjoni tagħha bħala
l-akbar donatur ta’ għajnuna umanitarja fid-dinja
billi tat aktar minn €1 biljun. L-għajnuna umanitarja
tal-UE fid-dinja pprovdiet appoġġ li jsalva l-ħajja
għal dawk fil-bżonn wara diżastri naturali u kunflitti
maħluqa mill-bniedem fid-dinja kollha.

Sir af aktar hawn:
europa.eu/!km36Ww
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It-tibdil demokratiku
Xi wħud jidhrilhom li l-UE burokratika wisq u maqtugħa miċ-ċittadini tagħha.
Fl-istess waqt, iċ-ċittadini jistennew li l-UE taffaċċja u tieħu ħsieb ċertu sfidi
ekonomiċi u soċjali sinifikanti.

Sir af aktar hawn:

L-UE impenjata li tħaddem id-demokrazija vera u twettaq ir-riforma. Waħda milleuropa.eu/!VQ86Pc
prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea mhix biss li tipproponi liġijiet ġodda meta jkun
meħtieġ u meta jkun hemm valur miżjud Ewropew ċar, iżda anki biex tkun trasparenti
għalkollox dwar x’qed tagħmel. Ngħidu aħna, il-pubbliku jista’ jaqra t-testi ewlenin tannegozjati kummerċjali bejn l-UE u l-Kanada u bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka.

Semma’
leħnek!

KONT TAF?
Iċ-ċittadini jistgħu jikkummentaw meta jridu
matul il-proċess tat-tfassil tal-liġijiet. IlKummissjoni qed iġġedded l-impenn tagħha
biex tisma’ l-fehmiet taċ-ċittadini b’għodda fuq
l-internet imsejħa “Semma’ leħnek”:
europa.eu/!GU37dB.

L’UE
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ID-DJALOGI TAĊ-ĊITTADINI
ID-DJALOGI TAĊ-ĊITTADINI
Madwar l-UE, kuljum isiru d-Djalogi taċ-Ċittadini bejn il-Kummissarji u l-pubbliku (europa.eu/!Rw96Hh).
Jekk ma tistax tattendi xi wieħed minn dawn l-avvenimenti, għalfejn ma torganizzax djalogu taċ-ċittadini
inti stess fil-klassi? Grupp ta’ tliet studenti jew erbgħa, li jirrappreżentaw kummissarju, jagħżel waħda
mill-għaxar suġġetti li jippreżenta dan il-kapitlu. Id-dar, il-grupp jistudja l-politika magħżula fid-dettall
ħalli jkun jista’ jwieġeb il-mistoqsijiet taċ-ċittadini/sħabu tal-klassi u jipprepara preżentazzjoni ta’
ħames minuti dwarha. Fil-klassi, malli l-”kummissarju” jtemm il-kelmtejn tiegħu dwar il-politika
magħżula, l-għalliem imexxi sessjoni ta’ 15-il minuta ta’ mistoqsijiet u tweġibiet bejn dan il-grupp li qed
jirrappreżenta lill-kummissarju u l-bqija tal-klassi.
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IT-TWEĠIBIET TAL-EŻERĊIZZJI

IL-KAPITLU 1
L-EŻERĊIZZJU 1

LIEMA PAJJIŻI HUMA MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA?

IL-FINLANDJA

L-ESTONJA
L-IŻVEZJA

IL-LATVJA
IL-LITWANJA

ID-DANIMARKA
L-IRLANDA

IN-NETHERLANDS
IL-POLONJA
IL-BELĠJU

IL-ĠERMANJA

IL-LUSSEMBURGU

IĊ-ĊEKJA

IS-SLOVAKKJA

L-AWSTRIJA
L-UNGERIJA
IS-SLOVENJA

FRANZA

IR-RUMANIJA

IL-KROAZJA

IL-BULGARIJA

L-ITALJA
IL-PORTUGALL

SPANJA
IL-GREĊJA
ĊIPRU
MALTA
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XI JFISSRU FIL-PRATTIKA L-VALURI U L-PRINĊIPJI TALUNJONI EWROPEA?
Pajjiż...

(A)
...jista’ jsir membru
tal-UE

(B)
...ma jistax isir membru
tal-UE

1 mingħajr il-libertà tal-istampa

S

2 li japplika l-piena tal-mewt

S

3 li jippermetti liċ-ċittadini jipprotestaw
kontra l-gvern

S

4 b’parlament elett b’mod regolari

S

5 bi president li jiggverna sal-mewt u li jħalli
postu għal ibnu jew bintu

S

6 b’armata li tiddeċiedi l-politika u li tista’
tindaħal fil-politika interna permezz talforza militari

S

7 li jqis lil kull persuna innoċenti sakemm
tinstab ħatja mill-qorti

S

8 b’partit wieħed biss, u li għalhekk dejjem
ikun fil-gvern
9 li jħares il-minoranzi, anke meta
l-maġġoranza tkun kontra

S
S
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MIN JAGĦMEL XIEX FL-UNJONI EWROPEA?
Min?

Il-Parlament
Ewropew

Il-Kunsill
Ewropew

Il-Kunsill
tal-Unjoni
Ewropea

1. tagħmel proposti għalliġijiet tal-UE
2. tapprova l-liġijiet tal-UE

S
S

3. fiha rappreżentant/
membru wieħed (biss)
minn kull pajjiż tal-UE
4. tiġi eletta miċ-ċittadini
tal-UE

S
S

S

7. tirrappreżenta
l-interessi tal-pajjiżi
tal-UE jew tal-gvernijiet
tagħhom
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S

S
S

S

8. tiddeċiedi dwar
l-interpretazzjoni talliġijiet tal-UE
9. tiddefinixxi d-direzzjoni
politika ġenerali tal-UE

S

S

5. teżegwixxi l-baġit
6. tirrappreżenta
l-interessi taċ-ċittadini

Il-Qorti
Iltal-Ġustizzja
Kummissjoni
tal-Unjoni
Ewropea
Ewropea

S

S
S
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IT-TFASSIL TAL-LIĠIJIET FL-UNJONI EWROPEA
ABBOZZ TA’
LIĠI TAL-UE

IL-KUMMISSJONI
EWROPEA
Il-liġi tiġi proposta

l

l

Il-liġi proposta tiġi adottata, emendata, jew irrifjutata

IL-PARLAMENT
EWROPEW

ABBOZZ TA’
LIĠI TAL-UE
jiġi
eżaminat

pp
l

ABBOZZ TA’
LIĠI TAL-UE

IL-KUNSILL
TAL-UE

jiġi
eżaminat

jekk ikun hemm qbil

LIĠI ĠDIDA
TAL-UE

L-EŻERĊIZZJU 9

MIN HU MIN?

1

2

Ursula von der Leyen

Charles Michel

Il-President talKummissjoni Ewropea

Il-President tal-Kunsill
Ewropew mill-1 ta’
Diċembru 2019 sal-31
ta’ Mejju 2022

3
Josep Borrell

4
David Maria Sassoli

Ir-Rappreżentant
Il-President talGħoli tal-Unjoni Parlament Ewropew
għall-Politika Estera
u tas-Sigurtà,
u Viċi President
tal-Kummissjoni
Ewropea
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XI JFISSER GĦALIK IL-MOVIMENT LIBERU FIL-PRATTIKA?
Il-moviment Il-moviment Il-moviment Il-moviment
liberu talliberu talliberu tasliberu talpersuni
oġġetti
servizzi
kapital

1 Nixtri karozza użata minn pajjiż ieħor
tal-UE u nsuqha lejn pajjiżi mingħajr
ma nħallas dazju.

S

2 Nivvjaġġa kull fejn nixtieq fl-UE.

S

3 Nistudja f’pajjiż ieħor tal-UE.

S

4 Meta l-ġenituri jbiddlu l-madum talkamra tal-banju jqabbdu lil xi ħadd
minn pajjiż ieħor tal-UE.

S

5 Il-ġenituri jibagħtuli l-flus fil-pajjiż fejn
qed nistudja.
6 Naħdem f’pajjiż ieħor tal-UE.
7 Nixtri oġġetti bl-internet minn pajjiż
ieħor tal-UE mingħajr ma nħallas
dazju.

S
S
S

KONT
TAF?
[IL-PAĠNA 34]
Din il-munita taż-żewġ ewro
hi mill-Greċja. Fuqha jidher ilmużajk ta’ Sparta tat-tielet seklu
wara Kristu u tidher Europa li qed
tinħataf minn Żeus bis-sura ta’
gendus. Europa hi l-figura millmitoloġija Griega li l-Ewropa
ssemmiet għaliha.
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IT-TIKKETTI EWROPEJ
Il-liġijiet tal-UE daħħlu fis-seħħ regoli stretti f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar ta’ xi prodotti bħal
ikel, xorb u prodotti kożmetiċi biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi u jgħinuhom jagħmlu
l-għażliet it-tajba. Mingħajr it-tikketti xierqa, il-prodotti ma jitħallewx jitqiegħdu fis-suq.
Il-marka CE hi tikketta tas-sikurezza tal-prodotti. Ilmanifattur li juża din it-tikketta jkun qed jiddikjara li l-prodotti
mibjugħa lill-konsumaturi fiż-Żona Ekonomika Ewropea
jirrispettaw il-liġijiet tal-UE dwar is-saħħa, is-sikurezza
u l-protezzjoni tal-ambjent. Iż-Żona Ekonomika Ewropea
tinkludi l-UE u l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja.
L-Ekotikketta tal-UE tingħata lill-prodotti u s-servizzi li
jħallu inqas impatt fuq l-ambjent. Din hi skema volontarja li
ddaħħlet fl-1980 b’liġi tal-UE.

It-tikketta tal-enerġija tal-UE turi l-klassifika ta’ ċertu
apparat tad-dar fuq skala minn A sa G skont kemm jaħli
enerġija. Il-Klassi A (il-ħadra) hi l-aktar waħda effiċjenti fl-użu
tal-enerġija u l-Klassi G (il-ħamra) hi l-inqas waħda. Meta
tip partikolari ta’ apparat jingħata l-Klassi A, magħha jistgħu
jiżdiedu wkoll tliet klassijiet oħra ta’ skala: A+, A++ u A+++.

Il-logo organiku tal-UE juri li dak il-prodott partikolari jkun
jirrispetta r-regoli tal-UE dwar is-settur tal-biedja organika.
Għall-prodotti pproċessati, dan il-logo jfisser li mill-inqas
95 % tal-ingredjenti agrikoli huma organiċi.
It-tliet logos ta’ kwalità tal-UE juru l-karatteristiċi talprodotti tal-ikel skont il-post ġeografiku mnejn isiru jew skont
il-kompożizzjoni tradizzjonali tagħhom jew skont il-metodu
tal-produzzjoni.
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LIEMA PAJJIŻI JINSABU FIŻ-ŻONA TAL-EWRO?
l-Awstrija

l-Estonja

l-Italja

Malta

is-Slovenja

il-Belġju

il-Finlandja

l-Iżvezja

in-Netherlands

Spanja

il-Bulgarija

Franza

il-Kroazja

il-Polonja

l-Ungerija

iċ-Ċekja

il-Ġermanja

il-Latvja

il-Portugall

Ċipru

il-Greċja

il-Litwanja

ir-Rumanija

idDanimarka

l-Irlanda

il-Lussemburgu

is-Slovakkja
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SKOPRI

AKTAR DWAR

L-EWROPA
KWIŻŻ L-UE U JIEN FUQ L-INTERNET

Meta tlesti dan il-ktieb,
aktarx li tkun sirt taf iżjed
dwar l-Unjoni Ewropea minn
ħafna minn ħbiebek u millfamiljari tiegħek! Ara x’taf u sfida
lil sħabek b’dan il-kwiżż l-UE u Jien
fuq: europa.eu/!cM94fX. Tgħid min
se jġib l-aktar punti?
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Europa
Informazzjoni dwar l-UE bl-24 lingwa uffiċjali tal-UE:
33europa.eu
Rokna tat-tagħlim
Materjal tat-tagħlim, logħob u ħafna aktar dwar l-Unjoni Ewropa u
l-attivitajiet tagħha, għall-għalliema, t-tfal u l-adolexxenti:
33europa.eu/learning-corner/home_mt
Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni Ewropea u nazzjonali dwar l-edukazzjoni, ix-xogħol,
l-ivvjaġġar, u ħafna iktar għaż-żgħażagħ
33europa.eu/youth/EU_mt
L-UE f’pajjiżek
Iċ-ċentri tal-informazzjoni dwar l-UE mifruxin madwar l-Ewropa.
Biex tistaqsi, ċempel freephone 00 800 6 7 8 9 10 11, ibgħat email
jew żur xi ċentru qribek:
33europa.eu/european-union/contact_mt
L-istorja tal-Unjoni Ewropea
Informazzjoni u videos dwar l-istorja tal-UE:
33il-kronoloġija tal-UE:
europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_mt
33il-pijunieri tal-UE:
europa.eu/european-union/about-eu/history_mt
L-Ewropa Tiegħek
Għajnuna u pariri liċ-ċittadini tal-UE u lill-familji tagħhom:
33europa.eu/youreurope/citizens/index_mt.htm
Id-Djalogi taċ-Ċittadini
Avvenimenti li jsiru ta’ sikwit madwar l-UE:
33ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_mt
EU Publications
Ħanut tal-kotba online b’ħafna titli, PDF’s u kotba elettroniċi bl-24
lingwa uffiċjali tal-UE:
33op.europa.eu/mt/web/general-publications/publications
Din il-pubblikazzjoni sibtha utli? Għidilna x’taħseb:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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