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ABBOZZ TA' AĠENDA
SEDUTA TA’ SMIGĦ

L-IMPATT TAL-KRIŻI FUQ IĊ-ĊITTADINI TAL-EWROPA
U T-TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT DEMOKRATIKU

FIL-GOVERNANZA TAL-UNJONI 
(Petizzjoni 133/2012 u oħrajn)

It-Tlieta 24 ta' Settembru 2013,   9.30 – 12.30

BRUSSELL

Sala JAN 4Q1

Iċ-ċittadini u r-residenti tal-Unjoni Ewropea ma qagħdux lura milli jressqu petizzjonijiet lill-
Parlament Ewropew u jesprimu r-rabja u l-biżgħat tagħhom huma u jħabbtu wiċċċhom mal-kriżi 
ekonomika f'ħajjithom ta' kuljum. Minbarra l-informazzjoni li dawn il-petizzjonijiet taw rigward l-
impatt personali li l-kampanja ta' awsterità qed ikollha fuq drittijiethom, xi petizzjonijiet kellhom 
perspettiva aktar orjentata lejn il-ġejjieni u riedu jġibu 'l quddiem involviment aqwa tas-soċjetà ċivili 
hekk kif qed noqorbu lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u, wara dawk l-elezzjonijiet, il-varar 
ta' Konvenzjoni ġdida possibbli dwar il-Governanza tal-Ewropa fil-Ġejjieni.
Fuq dan l-isfond, u b'dibattitu sħiħ fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet bl-involviment partikolari ta' 
rappreżentanti tal-Moviment Ewropew, tal-Unjoni tal-Federalisti Ewropej u taż-Żgħażagħ Federalisti 
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Ewropej, ġie deċiż li jsir smigħ wisq usa' li għalih jiġu mistiedna assoċjazzjonijiet ċivili u petizzjonanti 
mill-Ewropa kollha, flimkien ma' għadd ta' xhieda u kummentaturi esperti prominenti.

Il-leġittimità u r-responsabbiltà jinsabu fil-qalba tad-demokrazija. Biss il-kriżi ekonomika kixfet 
nuqqas definit ta' governanza effiċjenti u tajba fil-livell Ewropew. Il-gvernijiet spiss jidhru bla saħħa 
quddiem il-qawwa tas-swieq finanzjarji globali. Intwera wkoll li, fid-dinja tal-lum, minkejja l-bosta 
tentattivi li saru biex din il-kwistjoni tiġi ttrattata fil-livell tal-UE u f'livelli oħrajn inklużi l-G8 u l-
G20, jeħtieġ li fil-livell Ewropew jittieħdu miżuri aktar relevanti biex nippromwovu u niddefendu d-
drittijiet ta' ċittadini li saru dejjem aktar vulnerabbli.
Biex tilqa' għall-isfidi tal-ġejjieni, l-Ewropa teħtieġ governanza ekonomika kredibbli, viżibbli u 
responsabbli.

1. Daħla u diskors ta' merħba: 
Erminia Mazzoni, President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet    

2. GĦALFEJN?
Il-kriżi ekonomika u l-politika ta' awsteritá wasslu għal kriżi soċjali 
devastanti fl-Ewropa, u hemm is-sogru li jimminaw id-drittijiet soċjali taċ-
ċittadini (Artikolu 3(3) tat-TUE). Jeħtieġ li l-Ewropa tqiegħed liċ-ċittadini l-
ewwel u qabel kollox, u taħdem favur il-benessri tagħhom. 

Kelliema fil-Panel:   Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Petizzjonanti:
Petizzjoni 1698/2012, imressqa minn T.P., ta' ċittadinanza Griega, dwar allegat ksur tal-
Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Petizzjoni 1255/2012, imressqa minn Antoni Barbarà Molina, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem 
Dempeus per la Salut Pública, dwar it-tnaqqis fl-infiq pubbliku fis-setturi tal-kura tas-saħħa ta' 
Katalunja u ta' Spanja

Petizzjoni 0949/2012, imressqa minn Sara Campuzano Casas, ta' ċittadinanza Spanjola, b'6 firem, 
dwar abbużi fil-bejgħ ta' strumenti finanzjarji lil klijenti ta' bank tat-tfaddil

3. XIEX? 
Gvern ekonomiku Ewropew u politika ekonomika komuni flimkien ma' 
solidarjetá fiskali u koordonazzjoni baġitarja?

Kelliema fil-Panel:  Prof. Elena Carletti - Università Bocconi- EUI Firenze, 
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant President taż-Żgħażagħ Federalisti

Petizzjonanti:
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Petizzjoni 1125/2011 imressqa minn Theodoros Pitikaris, ta’ ċittadinanza Griega, dwar l-allegat 
ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-
qafas tat-trojka

Petizzjoni 0591/2011 imressqa minn Janez Vuk, ta' ċittadinanza Slovena, dwar il-kriżi finanzjarja

4. KIF?
Inkomplu nibnu fuq il-kisbiet li għamilna sal-lum, nikkonsolidawhom u nilħqu 
livell kwalitattiv ġdid permezz ta' tibdiliet ulterjuri tat-trattati permezz ta' 
Konvenzjoni, mibdija b'inizjattiva tal-PE skont l-Artikolu 48(2) tat-TUE, u bl-
aqwa kuntatt mas-soċjetà ċivili 

Kelliema fil-Panel:  MPE Jo Leinen, MPE Andrew Duff, 
MPE Gerald Häfner 
Petizzjonanti:


