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Tomorrow’s Europe of 25 Nhar id-9 ta’ April, 2003, il-Parlament Ewropew, ta 

l-kunsens indispensabbli tiegħu, billi permezz ta’ maġġoranza 

kbira ħafna qal iva, u b’ hekk infetħet it-triq għall-ħames tkabbir 

ta’ l-Unjoni Ewropea. 

Fis-16 ta’ April, fil-Kunsill Ewropew ta’ Ateni, ġew iffirmati t-

trattati ta’ adeżjoni. 

F’Mejju 2004, inqas minn  15-il sena mill-waqgħa tal-ħajt 

ta’ Berlin, għaxar pajjiżi sejrin jidħlu membri fl-Unjoni Ewropea: 

Ċipru, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, 

is-Slovenja, is-Slovakkja u r-Repubblika Ċeka.   

Għalhekk l-Unjoni Ewropea sejra tikber minn 15 għal 25 Stat 

Membru, u minn 380 miljun għal 455 miljun abitant. Fl-2007, 

ma’ dawn il-25 pajjiż għandhom jingħaqdu l-Bulgarija 

u r-Rumanija. It-Turkija hija uffiċjalment rikonoxxuta bħala 

pajjiż kandidat.

Biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi kandidati kollha 

għandhom ikunu Stat demokratiku, li jirrispetta d-drittijiet 

tal-bniedem u lill-minoranzi, ikollu ekonomija tas-suq vijabbli 

u kompetittiva fi ħdan l-Unjoni, u jkun f’pożizzjoni li jintegra 

l-liġijiet Ewropej fil-leġislazzjoni tiegħu. 
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Għada b’ħamsa u għoxrin



Tomorrow’s Europe of 25 Għall-paċi, għal-libertà u għad-demokrazija
Kif qal il-President tal-Parlament Ewropew, Pat Cox, 

«enlargement constitutes a crowning political achievement

of this generation of Europeans. Division is a word which must

belong to Europe’s past». Meta ta l-approvazzjoni tiegħu 

għat-tkabbir, il-Parlament Ewropew iddeċieda li jtemm l-Ewropa 

maqsuma tas-Seklu XX, dik tal-barbariżmi: fetaħ il-bibien 

għall-Ewropa tas-Seklu XXI ibbażata fuq valuri komuni ". 

Fil-qalba ta’ dawn il-valuri hemm: il-paċi, il-libertà, 

id-demokrazija, il-ġustizzja, ir-rispett għad-drittijiet 

tal-bniedem u tal-minoranzi, il-progress ekonomiku u soċjali, 

l-unjoni fid-diversità.

Għal aktar prosperità 
Il-perspettiva tat-tkabbir diġà pproduċiet effetti tanġibbli 

fil-pajjiżi kandidati. It-tkabbir ekonomiku fihom, ilu għal bosta 

snin qrib l-4% fis-sena. 

Il-wasla fis-suq Ewropew ta’ aktar minn 100 miljun konsumatur 

ġdid fl-2004 sejjer igawdi minnha kulħadd, u b’hekk, anki 

l-istabbilità politika tal-kontinent. Il-25 jirrappreżentaw 27% 

tal-ġid dinji (l-Istati Uniti: 31%; il-Ġappun: 14%, ir-Russja: 5,5%). 
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L-Unjoni Ewropea



Fil-perjodu 1991-2002, id-dħul għal kull abitant fi Spanja, il-

Greċja, l-Irlanda u l-Portugall, li kien ħafna inqas mill-medja 

tal-Komunità fiż-żmien ta’ l-adeżjoni ta’ dawn il-pajjiżi, żdied 

b’darbtejn aktar malajr mid-dħul medju għal kull abitant fl-

Unjoni Ewropea kollha. Dan juri l-imbuttatura li l-adeżjoni tat 

għall-ekonomija tagħhom.

Sa mill-1989, bosta programmi ħejjew it-tkabbir għall-Istati 

Membri futuri. Dawn il-programmi kellhom l-għan li jirrinforzaw 

l-amministrazzjoni tagħhom, li jadattaw il-leġislazzjoni tagħhom, 

li jiffinanzjaw l-iżvilupp reġjonali u rurali, li jinvestu fl-ambjent u 

fit-trasport u li jippermettu l-integrazzjoni progressiva tagħhom 

għal politika differenti ta’ l-Unjoni Ewropea.

Waqt il-perjodu 2004-2006, aktar minn 40 biljun ewro sejrin 

jiġu mgħoddija lill-baġit Ewropew għall-benefiċċju ta’ l-għaxar 

Stati Membri ġodda, b’mod partikolari permezz tal-Fondi 

Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali, li qegħdin hemm biex 

jgħinu reġjuni li għandhom żvilupp li jkun miexi aktar 

bil-mod meta mqabbel mal-medja Ewropea. Dawn l-40 biljun 

ewro jirrappreżentaw fis-sena, bejn wieħed u ieħor 3% 

tal-Prodott Gross Domestiku tagħhom. Iżda l-benefiċċju 

ta’ l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea ma għandux jitkejjel f’termini 

ta’ baġit: hija d-dinamika politika u ekonomika maħluqa 

bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea li sejra tkun determinanti.
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Għal-kwalità tal-ħajja
L-Unjoni Ewropea se tikkontribwixxi biex ittejjeb il-kwalità tal-

ħajja fl-Istati Membri futuri. Dan se tagħmlu billi tiggarantixxi 

l-paċi u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, fil-ġlieda kontra 

l-kriminalità fuq skala kbira u kontra t-theddid tat-terroriżmu, 

permezz tal-ħolqien ta’ żona kbira ta’ moviment liberu u t-

twaqqif ta’ normi stretti għall-ambjent, is-sigurtà fl-affarijiet ta’ 

l-ikel u s-sigurtà nukleari.

Għal għażla kulturali
Il-proġett Ewropew jagħti valur lid-diversità kulturali. L-unjoni 

fid-diversità ssaħħaħ lill-Istati li jiffurmaw lill-Unjoni Ewropea. 

Id-deċiżjonijiet jittieħdu b’mod demokratiku u huma miftuħa 

beraħ għal negozjati.



Tomorrow’s Europe of 25 L-Unjoni Ewropea għandha aktar minn 50 sena ta’ storja. 

Fil-bidu, hija kienet magħmula mill-Ġermanja, il-Belġju, 

Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Olanda. Imbagħad, l-Unjoni 

Ewropea ġiet estiża: fl-1973, għad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju 

Unit; fl-1981 għall-Greċja; fl-1986 għal Spanja u l-Portugall; 

fl-1995 għall-Awstrija, għall-Finlandja u għall-Isvezja. Fl-2004, 

l-Unjoni Ewropea se tikber għall-ħames darba.

Aktar ma għadda ż-żmien, il-politika ta’ l-Unjoni bdiet bil-mod 

il-mod timtela. Minn nukleju strett ekonomiku u kummerċjali, 

hija kibret u żdiedu l-isferi politiċi u ta’ difiża, ġudizzja u 

tal-pulizija, kif ukoll tad-drittijiet tal-bniedem.

Illum, il-maġġoranza tal-leġislazzjonijiet ta’ l-Istati Membri 

jħaddnu deċiżjonijiet Ewropej. Madankollu, l-Unjoni Ewropea 

stabbiliet regola tad-deheb: hija ma taġixxix għajr fejn hija 

tkun aktar effiċjenti mill-Istati Membri separati. U biex 

tiggarantixxi t-tħaddim tajjeb tagħha waqt li tikber għal 25 Stat 

Membru, hija fasslet Kostituzzjoni.
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50 sena ta’ Ewropa



Tomorrow’s Europe of 25 Ma’ l-avvanz fil-bini ta’ l-Ewropa, il-Parlament Ewropew, 

żied b’mod regolari s-setgħat tiegħu. Illum, huwa jħaddem, fi 

ħdan l-Unjoni Ewropea, setgħat li jixbħu ħafna lis-setgħat li 

jħaddem parlament nazzjonali fi ħdan Stat. Huwa jadotta 

l-liġijiet Ewropej flimkien mal-Kunsill tal-Ministri. Il-Parlament 

Ewropew għalhekk għandu influwenza fuq l-interessi immedjati 

ta’ l-Ewropej: raġuni tajba għalfejn wieħed għandu jmur jivvota.

Eletti kull 5 snin sa mill-1979, id-deputati Ewropej ma joqogħdux 

skond in-nazzjonalitajiet tagħhom iżda skond il-gruppi politiċi. 

Bħalissa, il-Parlament Ewropew għandu 7 gruppi politiċi u xi 

deputati li ma joqogħdux fis-seba' gruppi politiċi ewlenin. 

Huwa jaħdem bil-lingwi kollha uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea: 

illum 11, 20 fl-2004.

Il-Parlament Ewropew huwa post ta’ diskussjoni u ta’ 

deċiżjonijiet fejn il-fehmiet politiċi u nazzjonali jiltaqgħu 

b’mod demokratiku. Huwa wkoll laboratorju ta’ l-opinjoni 

pubblika Ewropea.
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F’isem id-Demokrazija, 
il-Parlament Ewropew



Tomorrow’s Europe of 25 L-għada tal-firma tat-Trattati ta’ Adeżjoni, f’Mejju ta’ l-2003, il-

Parlament Ewropew laqa’ 162 osservatur, rappreżentanti 

tal-Parlamenti nazzjonali ta’ l-Istati Membri li se jissieħbu 

fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Huma deputati nazzjonali li jattendu 

għas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew u li diġà jipparteċipaw 

fid-dibattiti tax-xogħol parlamentari u tal-gruppi politiċi li 

tagħhom huma jagħmlu parti.

F’Ġunju ta’ l-2004, iċ-ċittadini tal-pajjiżi membri l-ġodda, 

li se jkunu wkoll ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea, se jeleġġu 

d-deputati tagħhom għall-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew, li llum għandu saħħa ta’ 626 deputat, 

minn dak iż-żmien jibda jgħodd 732, li minnhom 162 deputat 

ikunu mill-Istati Membri l-ġodda.

Il-Parlament Ewropew f’Ġunju ta’ l-2004 

                                              Siġġijiet

Il-Polonja                                      54

L-Ungerija                                    24

Ir-Repubblika Ċeka                 24

Is-Slovakkja                                14

Il-Litwanja                                    13

Il-Latvja                                            9

Is-Slovenja                                      7

Ċipru                                                  6

L-Estonja                                          6

Malta                                                 5
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Parlament Ewropew b’732 fl-2004



Tomorrow’s Europe of 25 Il-Parlament Ewropew  jadotta l-parti l-kbira tal-«liġijiet» 

Ewropej flimkien mal-Kunsill tal-Ministri. Huwa jivvota dwar 

il-baġit. Elett kull 5 snin, il-Parlament Ewropew għandu piż fuq 

il-ħafna deċiżjonijiet li għandhom influenza fuq il-ħajja ta’ kuljum 

ta’ l-Ewropej.

Il-Kunsill Ewropew, magħmul mill-kapijiet ta’ l-Istati jew 

tal-gvernijiet u mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, 

jistabbilixxi b’mod regolari, waqt is-Summits, l-orjentament 

ta’ l-Unjoni. Huwa jagħti rendikont ta' għemilu lill-Parlament 

Ewropew, li jagħtih xi rakkomandazzjonijiet.

Il-Kummissjoni Ewropea, min-naħa tagħha, għandha 

l-inizjattiva tal-liġijiet Ewropej u li tara li tiġi applikata 

l-politika deċiża. Hija tiġi sostitwita kull ħames snin. 

Il-Kummissarji Ewropej huma indipendenti. Il-Parlament 

jikkontrolla l-azzjonijiet tal-Kummissjoni u jista’ jienċċsuraha.

Il-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea tara li d-dritt u 

l-leġislazzjoni komunitarji jiġu rispettati. Hija għandha 

s-setgħa tas-sanzjoni.
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L-Unjoni Ewropea u l-atturi tagħha


