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"Nixtieq niġġieled għall-Ewropa sal-aħħar jiem ta' ħajti"

FIL-QOSOR

Fl-14 ta' Frar 1984, il-Parlament Ewropew iddiskuta u adotta l-abbozz ta' "Trattat li
jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea", magħruf ukoll bħala l-"Abbozz Spinelli", imsemmi hekk
għar-rapporteur-koordinatur tal-kumitat parlamentari li ħejja d-dokument. Sentejn wara,
fit-23 ta' Mejju 1986, Altiero Spinelli miet f'Ruma. Issa, 30 sena wara, Spinelli u l-Abbozz ta'
Trattat li ħadem bis-sħiħ għalih huma meqjusa bħala elementi essenzjali fil-proċess ta'
integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Madankollu l-Abbozz ta' Trattat kien biss il-quċċata tal-
karriera politika ta' Spinelli – raġel li rnexxielu jimmaġina Ewropa magħquda, saħansitra
qabel ma twieldet il-Komunità Ewropea.

Il-mod kif żviluppaw il-filosofija u x-xogħol ta' Spinelli jista' jinftiehem aħjar jekk l-ewwel
naraw l-argumenti mogħtija fil-Manifest ta' Ventotene u mbagħad l-attivitajiet tiegħu fil-
Moviment Federalista Ewropew, sa meta daħal fl-istituzzjonijiet Ewropej bħala
Kummissarju u, wara, bħala Membru tal-Parlament Ewropew.

Matul il-karriera tiegħu, dan il-politiku Taljan mhux biss għex l-istadji differenti tal-
integrazzjoni Ewropea, iżda sikwit antiċipahom. Huwa ħadem għall-objettiv li tinħoloq
unjoni politika fost il-pajjiżi tal-Ewropa, b'determinazzjoni u fiduċja sal-aħħar nett. L-aħħar
pass kellu jittieħed fl-istituzzjoni li Spinelli kien dejjem ikkunsidra bħala l-aktar waħda
rappreżentattiva u l-aktar waħda adatta għal rwol ta' tmexxija fil-proċess ta' integrazzjoni –
il-Parlament Ewropew.

Altiero Spinelli, 1984.
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Kronoloġija
1907 Altiero Spinelli jitwieled f'Ruma fil-31 ta' Awwissu

1937-1939 Internat fuq il-gżira ta' Ponza u mkeċċi mill-Partit Komunista

1939-1943 Internat fuq il-gżira ta' Ventotene

1941 L-ewwel abbozz tal-Manifest ta' Ventotene; l-edizzjoni finali ġiet ippubblikata fl-
1944

1943 L-ewwel laqgħa tal-Moviment Federalista Ewropew

1950 Id-Dikjarazzjoni ta' Schuman, li wasslet għat-twaqqif tal-Komunità Ewropea tal-
Faħam u l-Azzar (KEFA)

1957 Iffirmat f'Ruma t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u
t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom), li
daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1958

1970 Spinelli jinħatar Membru tal-Kummissjoni Ewropea

1976 F'Mejju Spinelli jirriżenja mill-Kummissjoni biex f'Lulju jingħaqad mad-
delegazzjoni Taljana fil-Parlament Ewropew

1984 Fl-14 ta' Frar il-Parlament Ewropew jadotta l-Abbozz ta' Trattat li jistabbilixxi l-
Unjoni Ewropea

1986 Fi Frar jiġi ffirmat, fil-Lussemburgu u f'The Hague, l-Att Uniku Ewropew, li daħal
fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 1987

1986 Fit-23 ta' Mejju, Altiero Spinelli jmut f'Ruma

Minn Ventotene sal-Kummissjoni
Raġel wieħed u l-manifest tiegħu
Wieħed mill-aktar mumenti importanti u diffiċli f'ħajjet Altiero Spinelli kien meta nħeles mill-
gżira ta' Ventotene, fejn kien ġie internat flimkien ma' oħrajn li, bħalu, kienu jopponu r-reġim
Faxxista. Wara l-mewt ta' Spinelli f'Ruma fit-23 ta' Mejju 1986, Mario Albertini, President tal-
Moviment Federalista Ewropew, fakkar kif f'dak il-mument "kien waħdu: sħabu anti-Faxxisti
kollha kienu sejrin lura l-Italja fejn kienet qed tistennihom tradizzjoni li setgħu jsibu posthom
fiha: kellhom partit li setgħu jidentifikaw ruħhom miegħu, ideoloġija li tiggwida l-filosofija
tagħhom u, fuq kollox, Stat, jiġifieri struttura ta' poter, li fih setgħu jwettqu l-attività politika
tagħhom."1 Spinelli nnifsu, fi ftit paġni tad-djarji tiegħu, jesprimi din is-solitudni, iżda jsemmi
wkoll il-preżenza ta' pedament sod, f'butu, minn fejn seta' jinbeda kollox mill-ġdid: il-
Manifest ta' Ventotene.

L-Ewropa federalista u d-distinzjoni bejn forzi progressivi u konservattivi
Impossibbli tispjega l-proċess uman u politiku li wassal lil Spinelli biex iħejji l-Abbozz ta'
Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, wieħed mis-sisien tal-proċess ta' integrazzjoni u
żvilupp tal-UE, mingħajr ma tibda mill-Manifest. Miktub flimkien ma' sħabu Ernesto Rossi u
Eugenio Colorni fuq il-gżira li kienu ġew internati fiha, Spinelli kien sab dak li huwa stess
iddeskriva bħala l-boxxla li kellha tiggwidah għal dejjem fil-baħar imqalleb tal-politika.

Matul ix-xitwa tal-1940-1941, Spinelli ppropona lil Rossi li kellhom jiktbu "manifest għal
Ewropa ħielsa u magħquda", li huwa l-isem sħiħ tad-dokument magħruf bħala l-Manifest ta'
Ventotene. Id-dokument inqasam f'erba' kapitli:
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 Il-kriżi taċ-ċivilizzazzjoni moderna
 Id-dmirijiet ta' wara l-gwerra – l-għaqda Ewropea
 Id-dmirijiet ta' wara l-gwerra – ir-riforma soċjali
 Is-sitwazzjoni rivoluzzjonarja: xejriet qodma u ġodda.

Wara li tenna li r-responsabbiltà għall-gwerer li kienu mminaw ripetutament il-valuri
fundamentali taċ-ċivilizzazzjoni Ewropea kienet marbuta mal-eżistenza ta' Stati nazzjonali u
sovrani, id-dokument ressaq żewġ proposti politiċi ta' importanza kbira: li l-idea ta'
federazzjoni Ewropea tiġi ttrasformata f'azzjoni politika konkreta u li d-distinzjoni bejn il-
partiti konservattivi u progressivi ma tibqax issir abbażi tal-programmi politiċi nazzjonali
tagħhom iżda skont jekk jaqblux mal-proġett federali Ewropew jew le.2

Konfederaliżmu, federaliżmu u funzjonaliżmu għall-għaqda fost l-Ewropej
Madankollu, il-metodi użati fil-proċess ta' unifikazzjoni tal-Ewropa ma kinux uniformi. Il-
federaliżmu li ried Spinelli kien wieħed biss minn tliet kurrenti ewlenin li sawru l-bażi tal-
proċess ta' integrazzjoni u li huwa kkunsidra f'mumenti differenti.

 Il-Konfederaliżmu kien jipprevedi ftehimiet bejn l-Istati fir-rigward ta' kooperazzjoni
sħiħa kemm jista' jkun, iżda li ma tolqotx is-sovranità nazzjonali. Id-deċiżjonijiet kienu
jirrikjedu l-unanimità fost il-membri.

 Il-Federaliżmu, li kien jinkludi diversi kurrenti differenti, kellu l-objettiv li jmur lil hinn
mill-kunċett ta' Stati nazzjon, li kienu responsabbli għall-kunflitt kontinwu fl-Ewropa, u
li tinħoloq federazzjoni Ewropea li jkollha s-sovranità partikolari tagħha.

 Il-Funzjonaliżmu kien ibbażat fuq it-twemmin li l-proċess ta' integrazzjoni seta' jseħħ
biss bil-mod il-mod, permezz tat-trasferiment gradwali tas-sovranità f'oqsma speċifiċi.
Dan kien il-mudell imħaddan minn Jean Monnet u Robert Schuman.3

Parlament taċ-ċittadini għall-Ewropa
Fil-Kungress tal-Ewropa li sar f'The Hague f'Mejju 1948, presedut minn Winston Churchill,
inħasset preferenza għall-approċċ konfederalista, għalkemm sussegwentement kien il-
funzjonaliżmu li asserixxa ruħu. L-iżvilupp bikri tal-istituzzjonijiet Ewropej beda fuq dik il-bażi,
kuntrarjament għal dak li kien xtaq Spinelli. Fil-fatt dan il-federalista Taljan minn wieħed
minn tal-bidu fost dawk li rrikonoxxew il-limiti tar-rwol essenzjalment konsultattiv li kellhom
l-assemblej parlamentari, u l-importanza tal-vot tal-poplu f'dak li għandu x'jaqsam mal-
adozzjoni ta' kostituzzjoni Ewropea u mal-għoti ta' grad ta' leġittimità lis-setgħa
parlamentari.

Ewropa tal-poplu baqgħet wieħed mill-objettivi ewlenin ta' Spinelli. Sabiex dan jintlaħaq,
kien hemm bżonn riformi istituzzjonali li jqiegħdu l-enfasi fuq Parlament Ewropew elett b'vot
universali dirett u bi rwol kostitwenti permanenti. Kien ċar ukoll, għal Spinelli, kif dawn ir-
riformi setgħu jintlaħqu – permezz tal-Kummissjoni Ewropea.

Ir-rwol ta' Kummissarju (1970-1975)
Fid-Diario europeo (Djarju Ewropew) tiegħu, Spinelli, b'referenza għall-ħatra tiegħu bħala
Kummissarju Ewropew responsabbli mill-politika industrijali, ir-riċerka u l-iżvilupp
teknoloġiku u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, wera li kellu ideat ċari ħafna dwar ir-rwol tiegħu:
"Matul l-erba' snin li ġejjin se jkolli nagħmel xi ħaġa dwar l-Ewropa wara li tkellimt daqshekk
dwarha. Jew issa jew qatt."4

Il-kjarifika tad-dmirijiet tal-Kummissjoni, tal-Kunsill tal-Ministri u tal-Parlament, u r-
relazzjonijiet bejniethom, baqgħet kwistjoni ewlenija f'dak li għandu x'jaqsam mar-riforma.
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Il-Kummissjoni kellha tingħata r-rwol ta' korp supranazzjonali per eċċellenza u kellha sservi
ta' medjatur bejn iż-żewġ istituzzjonijiet Komunitarji l-oħra. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv,
Spinelli mexa lejn ideat konfederalistiċi, u rrikonoxxa li t-twaqqif ta' Unjoni Ewropea kien se
jieħu ż-żmien. Għall-ewwel, Spinelli appoġġja l-pjan ta' Pompidou,5 pjan għal unjoni politika
Ewropea mħejji mill-President Franċiż, li ma eskludiex is-supranazzjonaliżmu għal xi punti
komuni; aktar tard, madankollu, iddeċieda li jipproponi l-pjan tiegħu għal konfederazzjoni
Ewropea.6

L-abbozz ta' riforma tal-istituzzjonijiet Ewropej
L-importanza ta' dan l-abbozz, spjegata inizjalment lill-Kummissjoni u sussegwentement lill-
Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew, kienet fis-saħħa innovattiva tiegħu.

Il-punti ewlenin espressi fl-Abbozz Spinelli kienu: it-tisħiħ tas-setgħat tal-Kummissjoni u tal-
Kunsill, b'rikonoxximent tal-KEE bħala qafas għal kwalunkwe forma sussegwenti ta' unjoni
politika; l-introduzzjoni tal-prinċipju ta' kodeċiżjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament fi
kwistjonijiet leġiżlattivi u baġitarji; l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett u
b'rappreżentanza proporzjonali, u t-twaqqif ta' gvern Ewropew li jkun indipendenti mill-
gvernijiet nazzjonali.

Kien pjan ambizzjuż li għadd ta' punti tiegħu, adottati aktar tard, issa huma karatteristiċi
ċentrali tal-qafas istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin, madankollu, kien
pjan wisq innovattiv biex jiġi aċċettat immedjatament mill-Kummissjoni u mill-Parlament.

L-adozzjoni ta' elezzjonijiet diretti u r-riżenja ta' Spinelli mill-Kummissjoni
Is-summits ta' Pariġi u Copenhagen, fl-1972 u fl-1973 rispettivament, enfasizzaw il-
kontradizzjonijiet li kien għad hemm fil-KEE. Filwaqt li, minn naħa, kienet tinħass il-ħtieġa
urġenti ta' riformi sinifikattivi, min-naħa l-oħra kien hemm nuqqas ta' inizjattiva fit-tfassil ta'
deċiżjonijiet effettivi, li qajjem dubji dwar is-sistema Komunitarja kollha kemm hi.

Summit ieħor f'Pariġi, fl-1974, approva l-adozzjoni tal-vot dirett u l-appell biex jitfassal
rapport dwar il-possibbiltà li tinħoloq Unjoni Ewropea. Spinelli talab li l-Kummissjoni tkun
involuta fit-tfassil ta' dan ir-rapport u t-talba tiegħu ntlaqgħet. Din kienet waħda mill-aktar
kisbiet importanti tal-mandat tiegħu bħala Kummissarju. Madankollu, wara d-deċiżjoni tal-
Kunsill Ewropew li jiġu organizzati l-ewwel elezzjonijiet Ewropej, f'Mejju 1976 huwa għażel li
jirriżenja sabiex ikompli l-attività tiegħu bħala riformatur fl-istituzzjoni li kien dejjem emmen
l-aktar fiha – il-Parlament Ewropew.

Attivitajiet parlamentari bikrija (1976-1979)
Parlament kostitwenti għall-Unjoni Ewropea
Id-dħul fil-Parlament Ewropew kien jirrappreżenta l-qofol tal-vjaġġ politiku u uman ta'
Spinelli. Biex jidħol fil-Parlament, sakemm saru l-elezzjonijiet diretti tal-1979, huwa kellu jsib
partit li l-ewwel nett joffrilu l-opportunità li jikkontesta bħala membru parlamentari
nazzjonali. Fl-1976, fil-fatt, kienu għadhom il-parlamenti tal-Istati Membri li jaħtru d-delegati
Ewropej. Din kienet ir-raġuni prinċipali li reġa' lura fil-Partit Komunista Taljan (PCI), li kien
tkeċċa minnu fl-1937. Wara l-elezzjoni tiegħu fil-Kamra tad-Deputati Taljana, Spinelli nħatar
delegat Ewropew f'Lulju 1976, bħala wieħed mill-membri indipendenti tal-Grupp Komunista.

Għal darb'oħra, Spinelli ddeċieda li jidħol fil-kariga tiegħu b'objettivi ċari u speċifiċi. Huwa
rrikonoxxa li l-vot tal-Parlament kien essenzjali, u sejjaħlu "l-aktar istituzzjoni indipendenti
mill-għażliet tal-gvernijiet, l-aktar waħda li kienet konsistentement kapaċi li tiżviluppa
raggruppamenti ta' forzi politiċi transnazzjonali, l-aktar waħda li kienet imnebbħa minn
spirtu Ewropew u l-aktar waħda determinata fl-appell tagħha biex tiġi limitata s-sovranità
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nazzjonali u biex jiġi żviluppat l-aspett sovranazzjonali."7 Għaldaqstant, il-Parlament kien l-
istituzzjoni adatta biex timplimenta l-proċess ta' integrazzjoni. L-għan ewlieni baqa' dak li
mar-rwol ta' gwida istituzzjonali jiżdied dak ta' entità kostitwenti.8 Dan ir-rwol kellu xorta
waħda jsir leġittimu darba għal dejjem permezz tal-elezzjonijiet diretti tal-1979.

Bħala membru ta' tliet kumitati (għall-Affarijiet Politiċi, għall-Baġits u għall-Affarijiet
Ekonomiċi u Monetarji), Spinelli daħal għall-ewwel mandat parlamentari tiegħu billi beda
jipprepara għaż-żmien meta, bħala Membru elett tal-Parlament Ewropew, kellu jieħu azzjoni
speċifika dwar ir-riformi meħtieġa bil-ħsieb li titħejja kostituzzjoni Ewropea.

Ħajja ddedikata għall-Ewropa
F'Marzu 1979, Spinelli bagħat ittra lil Enrico Berlinguer, Segretarju Ġenerali tal-Partit
Komunista (PCI), li fiha talab li jkun kandidat għall-Parlament Ewropew fl-ewwel elezzjonijiet
diretti tal-10 ta' Ġunju. Huwa kiteb hekk:

"Nixtieqek iżżomm f'moħħok li jien nixtieq niġġieled għall-Ewropa sal-aħħar jiem ta' ħajti,
u għalhekk ma nixtiqx nitlef l-opportunità li nitla' fil-Parlament Ewropew elett. Naħseb li
nista' nistenna, raġonevolment, li tinkludini fuq il-listi tal-partit tiegħek, billi dan ikun fl-
interess tiegħek ukoll."9

Il-PCI kkonferma l-inklużjoni ta' Spinelli fil-listi tiegħu u sussegwentement huwa ġie elett fil-
kostitwenza tal-Majjistral tal-Italja (il-Pjemonte, il-Valle d'Aosta, il-Liguria, il-Lombardija).10

Il-Klabb tal-Kukkudrill (1980) u l-Abbozz ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
Il-vot tal-Parlament kontra l-proċedura baġitarja għall-1980
L-opportunità li l-Parlament jitpoġġa fit-triq lejn ir-riforma waslet ftit xhur wara l-
elezzjonijiet. Maħtur bħala Viċi President tal-Kumitat għall-Baġits, Spinelli għamel kisba
politika kbira waqt id-dibattiti Parlamentari dwar il-baġit għall-1980.11 Spinelli kkritika l-baġit
inkwistjoni u enfasizza l-fatt li l-opinjoni tal-Parlament kienet biss formalità u li l-Kunsill kien
injora l-fehmiet tal-Parlament, u kkonvinċa lill-maġġoranza tal-Membri tal-PE jivvutaw kontra
d-dokument:

"Issa ndur fuq il-kollegi tiegħi fil-Parlament, u nistedinhom jirriflettu dwar il-ħtieġa li
nbiddlu din il-Komunità tagħna. Jeżistu biss żewġ ċentri ta' rieda politika li jistgħu jieħdu r-
responsabbiltà li jħejju pjanijiet ta' riforma u jitolbu lill-parlamenti nazzjonali
jirratifikawhom. Jekk ikunu l-gvernijiet li jagħmlu dan, ikollna Ewropa ta' fruntieri...
Inkella, dan il-Parlament se jkollu jirrealizza li, bħala r-rappreżentant taċ-ċittadini Ewropej
kollha li eleġġewh, hija r-responsabbiltà tiegħu li jipproponi riformi istituzzjonali li jistgħu
jaqalgħu lill-Komunità minn dan l-impass."12

Dan kien ġest simboliku mingħajr kwalunkwe riperkussjoni teknika, iżda preċiżament għal din
ir-raġuni xeħet id-dawl fuq il-kontradizzjoni kbira bejn Parlament li huwa leġittimizzat mill-
vot tal-poplu u n-nuqqas ta' setgħa li kellu fis-sistema Komunitarja. Dan il-ġest ġiegħel lill-
Parlament jirrealizza, għall-ewwel darba, li kellu jieħu azzjoni jekk ried jiżgura r-riforma.

Il-Klabb tal-Kukkudrill
Fost il-Membri tal-PE, id-dibattitu dwar ir-riforma kompla anke barra l-kmamar tal-
Parlament. Biex iqajjem kuxjenza fost il-kollegi u jiddiskuti r-riformi istituzzjonali u l-ħtieġa li
jinħoloq grupp ta' ħidma ad hoc biex jiżviluppahom, Spinelli, għal darb'oħra, f'ittra tal-
25 ta' Ġunju 1980, kiteb:

"Jekk hemm xi kollegi li, bħali, waslu għall-konklużjoni li r-riforma tal-istituzzjonijiet hija
importanti wisq biex titħalla f'idejn l-istatisti u d-diplomatiċi, napprezza jekk jistgħu
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jwieġbu għal din l-ittra u jaqblu li jattendu laqgħat li fihom inħarsu flimkien lejn l-aħjar
modi kif ninvolvu lill-Parlament f'din l-azzjoni."13

Għall-ewwel il-proposta ġiet aċċettata minn tmien Membri tal-PE li, fid-9 ta' Lulju 1980,
filgħaxija, iltaqgħu biex jiddiskutu fir-ristorant Au Crocodile fi Strasburgu.14 Fi ftit xhur, il-
grupp ta' Membri mmexxi minn Spinelli – li ħa l-isem "il-Klabb tal-Kukkudrill", imsemmi hekk
għall-post fejn saret l-ewwel laqgħa – kiber sew fid-daqs. Il-membri tiegħu ħadmu bla heda
biex ifasslu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif ta' kumitat ad hoc, "responsabbli għat-
tħejjija ta' proposti dwar l-istat attwali u l-iżvilupp futur tal-Komunità".15 Iffirmata minn
180 Membru tal-PE, il-mozzjoni mbagħad tressqet fis-sessjoni parzjali plenarja ta' Lulju 1981
u ġiet adottata fid-9 ta' Lulju.16 Fl-aħħar mill-aħħar, għaldaqstant, il-Klabb tal-Kukkudrill, li
ssemma minn Spinelli waqt id-dibattitu,17 kien żamm il-wegħdiet tiegħu, u b'hekk witta t-triq
għall-Abbozz ta' Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea.

Riżoluzzjoni dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Il-Kumitat Istituzzjonali beda l-ħidma tiegħu f'Jannar 1982 u Altiero Spinelli nħatar
rapporteur-koordinatur. L-ewwel kompitu tiegħu kien li jfassal rapport dwar il-pożizzjoni tal-
Parlament Ewropew rigward ir-riforma tat-Trattati u t-twettiq ta' Unjoni Ewropea.18 Ir-
rapport, li kellu l-għan li juri, l-ewwel u qabel kollox, l-objettivi tal-Kumitat, ġie ppreżentat
minn Spinelli fil-5 ta' Lulju 1982 waqt is-sessjoni plenarja:

"Li m'għandniex hija sistema istituzzjonali Ewropea li kapaċi tittrasforma s-sentiment
komuni f'rieda politika komuni permezz ta' sforz konġunt biex jintlaħqu l-kompromessi
meħtieġa."

It-tiswir ta' rieda komuni, għaldaqstant, kien element ewlieni biex titkompla t-triq lejn ir-
riforma. Vot favur ir-riżoluzzjoni kien jindika "l-bidu ta' battalja politika demokratika għall-
Ewropa tat-tmeninijiet, għal Ewropa magħmula mill-Ewropej għall-Ewropej". Ir-riżoluzzjoni
ġiet adottata b'258 vot favur, 35 vot kontra u 23 astensjoni.19

L-Abbozz ta' Trattat
Wara l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament, il-ħidma tal-Kumitat Istituzzjonali bil-għan li
jħejji proposta għal riżoluzzjoni "dwar is-sustanza tal-abbozz preliminari ta' Trattat li
jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea", kompliet għaddejja għal sena. Ir-riżultati ġew ippreżentati lill-
Parlament fit-13 ta' Settembru 1983 u ġew adottati l-għada.20 Wara li nġabet l-approvazzjoni
tal-Parlament, l-abbozz preliminari ġie diskuss fil-Kamra fl-14 ta' Frar 1984.21

L-Abbozz ta' Trattat kien jikkonsisti f'87 artikolu li kellhom l-għan li jemendaw u jżidu mat-
trattati preċedenti li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tal-istituzzjonijiet, il-
politika u l-ġestjoni finanzjarja tagħhom, minbarra li jiddefinixxu l-għanijiet, il-metodi ta'
azzjoni u s-setgħat (il-kompetenzi) tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżoluzzjoni introduċiet il-kunċett
innifsu ta' Unjoni Ewropea, unjoni b'personalità ġuridika; hija enfasizzat l-idea taċ-ċittadini
Ewropej bħala parteċipanti attivi fit-teħid tad-deċiżjonijiet; stabilixxiet il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, li kien jipprevedi li s-setgħat kellhom jinqasmu bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, u
affermat mill-ġdid is-supremazija tal-liġi tal-Unjoni fuq dik tal-Istati Membri.22

Fir-rigward tal-objettivi tal-Unjoni, il-Kumitat iffoka b'mod partikolari fuq: l-eliminazzjoni tal-
iżbilanċi reġjonali; il-ħarsien tal-ambjent u l-wirt kulturali; ir-riċerka xjentifika bil-għan li l-
popli Ewropej jimxu 'l quddiem; il-kisba tal-progress ekonomiku fil-qafas ta' suq intern ħieles;
l-istabbiltà tal-munita; il-promozzjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali; il-moviment liberu ta'
persuni u ideat; u l-ħarsien u l-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem.
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Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet kien hemm bżonn l-azzjoni konġunta tal-istituzzjonijiet
Ewropej, bl-ilħuq ta' bilanċ ġdid tas-setgħat permezz tat-tisħiħ tal-Parlament u tal-
Kummissjoni, u l-prinċipju ta' kooperazzjoni fost l-Istati Membri permezz tal-Kunsill.

Fi tmiem il-preżentazzjoni, l-Abbozz ta' Trattat, "imressaq mill-Kumitat għall-Affarijiet
Istituzzjonali, li huwa bbażat fuq l-esperjenza ta' 30 sena ta' attivitajiet Komunitarji u fuq il-
ħtieġa evidenti li nimxu lil hinn mill-grad attwali ta' unità", ġie adottat mill-Parlament
Ewropew b'237 vot favur, 31 vot kontra u 43 astensjoni.23

It-testment politiku ta' Altiero Spinelli
Minkejja l-approvazzjoni tal-Parlament, madankollu, l-Abbozz ta' Trattat ġie bil-mod il-mod
injorat fid-dibattitu interistituzzjonali. Għal darb'oħra, il-qawwa innovattiva tal-azzjoni
politika ta' Spinelli kienet wisq progressiva għal żmienha, u ma setgħetx tħalli frott immedjat.
Ir-reviżjoni tat-trattati inkorporata fl-Att Uniku Ewropew ma kinitx sodisfaċenti fir-rigward ta'
dak li kien ġie propost fl-Abbozz ta' Trattat tal-Kumitat għall-Affarijiet Istituzzjonali,
ikkoordinat mill-Membru tal-Parlament Ewropew Taljan.

"Sinjuri, meta vvutajna dwar l-Abbozz ta' Trattat tal-Unjoni, semmejtilkom l-istorja qasira
ta' Hemingway dwar is-sajjied xih li jaqbad l-akbar ħuta f'ħajtu, li mbagħad tispiċċa
tittiekel mill-klieb il-baħar u b'hekk jasal id-dar bl-għadam tal-ħuta biss. Aħna wasalna d-
dar ukoll, u kulma fadlilna huwa l-għadam tal-ħuta. Din mhijiex raġuni biex il-Parlament
iċedi l-armi. Jeħtieġ inħejju ruħna biex nerġgħu noħorġu, din id-darba b'tagħmir aħjar biex
naqbdu l-ħuta tagħna u nsalvawha mill-klieb il-baħar."24

Altiero Spinelli miet f'Ruma fit-23 ta' Mejju 1986. F'ħajtu ma kellux l-opportunità li jirċievi r-
rikonoxximent li kien jixraqlu għall-importanza tal-ideat u tal-azzjoni politika tiegħu.
Madankollu, id-determinazzjoni li ħarġet minn kliemu tat wieħed x'jifhem li Spinelli kien jaf li
xi darba jew oħra dan ir-rikonoxximent kien se jingħata. U hekk ġara. Tletin sena wara l-
adozzjoni tal-Abbozz ta' Trattat, Altiero Spinelli u l-ħidma li saret mill-Kumitat għall-Affarijiet
Istituzzjonali kkoordinat minnu jitqiesu li kellhom influwenza kbira fuq il-proċess tal-bini tal-
Unjoni Ewropea.

Noti
1 Battling for the Union, Altiero Spinelli 1979-1986, Parlament Ewropew, L-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-

Komunitajiet Ewropej, il-Lussemburgu, 1988, p. 50.
2 "Il-linja diviżorja bejn il-partiti progressivi u reazzjonarji m'għadhiex issegwi l-linja formali ta' demokrazija ikbar jew

iżgħar, jew għandux ikun hemm iktar jew inqas soċjaliżmu; id-diviżjoni pjuttost taqa' tul il-linja, reċenti ħafna u
sostanzjali, li tissepara lill-membri tal-partit f'żewġ gruppi. L-ewwel wieħed hu magħmul minn dawk li jikkonċepixxu l-
iskop u l-objettiv tat-taqbida bħala dak l-antik, jiġifieri l-konkwista tal-poter politiku nazzjonali... it-tieni huma dawk li
bħala l-iskop ewlieni jaraw il-ħolqien ta' stat internazzjonali solidu." Spinelli, A., Rossi, E., Il manifesto di Ventotene, daħla
minn Eugenio Colorni, Mondadori, Milan, 2006.

3 Galasso, G., "Altiero Spinelli, l'Italia e il processo d'integrazione europea, 1979-1986", teżi għal-lawrja ppubblikata
f'Sources for Diplomatic History, l-Università ta' Bari, rapporteur Luciano Monzali, 2011/2012, p. 45-46.

4 Spinelli, A., Diario europeo 1970-1976, editjat minn Paolini, E., Il Mulino, Bolonja, 1991, entrata fid-djarju miktuba fid-
29 ta' Ġunju 1970.

5 Spinelli, A., 'Le plan Pompidou pour l'Europe: une chance à saisir', Le Monde, it-30 ta' Marzu 1971.
6 Graglia, P. S., Altiero Spinelli, Il Mulino, Bolonja, 2008, p. 523.
7 ibid.
8 Dwar ir-relazzjoni bejn Spinelli u l-proċess ta' kostituzzjonalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ara Altiero Spinelli – federalista

europeo, Parlament Ewropew, Brussell, 2009.



EPRS Ir-rwol ta' Altiero Spinelli fit-triq lejn l-Unjoni Ewropea

Unità tal-Arkivji Storiċi Paġna 8 minn 8

9 Ittra mingħand Spinelli lil Berlinguer, l-1 ta' Marzu 1979, f'Europeismo e democrazia: Altiero Spinelli e la sinistra europea
1950-1986, minn Pasquinucci, D., Il Mulino, Bolonja, 2000, p. 309.

10 Galasso, G., Altiero Spinelli, op. cit., p. 97.
11 Ara A. Spinelli, Discorsi al Parlamento europeo 1976-1986, Dastoli, P. V., Il Mulino, Bolonja, 1987, p. 180-221.
12 Diskors minn Altiero Spinelli, Dibattiti tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Mejju 1980, p. 139.
13 Ittra mibgħuta fil-25 ta' Ġunju 1980 minn Altiero Spinelli lill-kollegi tiegħu fil-Parlament Ewropew, Arkivji Storiċi tal-

Unjoni Ewropea, Fond A.S.H.A., dossier AS-356, 02 "Club du Crocodile".
14 Dawk li attendew l-ewwel laqgħa, li l-minuti tagħha ttieħdu mill-assistent ta' Spinelli, Pier Virgilio Dastoli, kienu: Hans

August Lücker, Karl von Wogau u Paola Gaiotti De Biase (Grupp tal-Partit Popolari Ewropew [Grupp tad-Demokristjani]),
Stanley P. Johnson (Grupp Demokratiku Ewropew), Richard Balfe u Brian Key (Grupp tas-Soċjalisti), Bruno Visentini
(Grupp tal-Liberali u d-Demokratiċi) u Silvio Leonardi (Grupp Komunista u membri assoċjati). Ara Graglia, P., Altiero
Spinelli, op. cit., p. 600.

15 Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif ta' kumitat ad hoc biex iħejji proposti rigward il-progress u l-iżvilupp tal-
komunità, Arkivji Storiċi tal-Parlament Ewropew, PE1 AP PR B1-0889/80 0010.

16 Riżoluzzjoni li tistabbilixxi kumitat għall-problemi istituzzjonali, ĠU C 234, l-14 ta' Settembru 1981, p. 48. Ir-riżoluzzjoni
ġiet adottata b'164 vot favur, 24 vot kontra u 12-il astensjoni.

17 Diskors minn Altiero Spinelli, Dibattiti tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Lulju 1981, p. 75-76.
18 Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward ir-riforma tat-Trattati u t-twettiq ta' Unjoni Ewropea, Arkivji

Storiċi tal-Parlament Ewropew, PE1 AP RP/INST.1981 A1-0305/82 0010, PE1 AP RP/INST 1981 A10305/82 0020 and PE1
AP RP/INST.1981 A1-0305/82 0030.

19 Riżoluzzjoni dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward ir-riforma tat-Trattati u t-twettiq ta' Unjoni Ewropea,
ĠU C 238, it-13 ta' Settembru 1982, p.25.

20 Rapport imfassal f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Istituzzjonali dwar is-sustanza tal-abbozz preliminari tat-Trattat li
jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, Arkivji Storiċi tal-Parlament Ewropew, PE1 AP RP/INST.1981
A1-0575/83 0010.

21 Dibattiti tal-Parlament Ewropew dwar l-Unjoni Ewropea, l-14 ta' Frar 1984, 1-309, p. 26-58 u 72-110.
22 It-triq lejn ir-Rapport Spinelli tal-1984.
23 Riżoluzzjoni dwar l-abbozz ta' Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, ĠU C 77, id-19 ta' Marzu 1984, p. 53-54.
24 Altiero Spinelli, f'diskors fis-16 ta' Jannar 1986; Battling for the Union, op. cit., p. 44.

Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà u Drittijiet tal-awtur
L-awtur biss huwa responsabbli għall-kontenut ta' dan id-dokument u kwalunkwe opinjoni espressa
fih mhux bilfors tirrifletti l-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni
għal finijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati, dment li jiġi rikonoxxut is-sors u li l-pubblikatur jiġi
avżat minn qabel u tintbagħatlu kopja.

Manuskritt lest fi Frar 2016, il-Lussemburgu © Unjoni Ewropea, 2016.

Ħajr għar-ritratti: © Unjoni Ewropea.

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

http://epthinktank.eu/2014/02/03/the-road-to-the-1984-spinelli-report
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Minn Ventotene sal-Kummissjoni
	Raġel wieħed u l-manifest tiegħu
	L-Ewropa federalista u d-distinzjoni bejn forzi progressivi u konservattivi
	Konfederaliżmu, federaliżmu u funzjonaliżmu għall-għaqda fost l-Ewropej
	Parlament taċ-ċittadini għall-Ewropa

	Ir-rwol ta' Kummissarju (1970-1975)
	L-abbozz ta' riforma tal-istituzzjonijiet Ewropej
	L-adozzjoni ta' elezzjonijiet diretti u r-riżenja ta' Spinelli mill-Kummissjoni

	Attivitajiet parlamentari bikrija (1976-1979)
	Parlament kostitwenti għall-Unjoni Ewropea
	Ħajja ddedikata għall-Ewropa

	Il-Klabb tal-Kukkudrill (1980) u l-Abbozz ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
	Il-vot tal-Parlament kontra l-proċedura baġitarja għall-1980
	Il-Klabb tal-Kukkudrill
	Riżoluzzjoni dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
	L-Abbozz ta' Trattat
	It-testment politiku ta' Altiero Spinelli

	Noti  
	Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà u Drittijiet tal-awtur

