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Fl-2003, l-estimi finanzjarji ta’ l-Unjoni Ewropea kienu ta’ 97,5 biljun ewro, jiġifieri, 
bejn wieħed u ieħor, 1 % tal-prodott gross domestiku tagħha. Dan huwa ekwivalenti 
għal dak li t-turisti x’aktarx jonfqu fi Franza din is-sena.

LUNJONI EWROPEA, 

- Għal x’hiex qiegħda?

Il-pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea, ilhom għal aktar minn nofs seklu, jgħixu 

fil-paċi. Id-demokrazija, il-libertà, ir-rispett għal-liġi,u r-rieda tajba huma l-valuri 

fundamentali. Iċ-ċittadini jistgħu jimxu minn pajjiż għal ieħor mingħajr xkiel. 

It-tfixkil għall-kummerċ tneħħew. U issa l-ewro jinsab jiċċirkula fi 12-il 

Stat Membru. L-Unjoni Ewropea issa saret waħda miż-żoni l-aktar prosperi 

tad-dinja.

Iva, l- «Ewropa» hija essenzjali minħabba li hija tista’ taġixxi b’mod aktar 

effettiv, milli kieku jista’ jagħmel kull Stat Membru, li jiffurmaha, għalih waħdu. 

Għalhekk hija tat lilha nnifisha l-mezzi biex tkun tista’ tagħmel il-liġijiet u 

biex ikollha l-estimi finanzjarji tagħha stess.  

Ir-Riżultat? Illum, il-maġġoranza tal-leġislazzjoni ta’ l-Istati Membri 

għandha s-sors tagħha fid-deċiżjonijiet ta ‘ l-Unjoni Ewropea.Il-«liġijiet» 

Ewropej huma għalhekk importanti fil-ħajja ta’ kuljum. 
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X’se jiġri fl-2004?

Tliet avvenimenti kbar se jiġru 

fl-Unjoni Ewropea fl-2004.

L-ewwel avveniment
Ħmistax-il sena wara l-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin, 10 pajjiżi ġodda se 

jissieħbu fl-Unjoni Ewropea: Ċipru, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, 

Malta, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka. B’hekk, 

l-Unjoni Ewropea se tkun magħmula minn 25 Stat Membru.

It-tieni avveniment
B’din id-dimensjoni l-ġdida, l-Ewropa se tiddefinixxi l-valuri fundamentali 

tagħha, se tispeċifika dak li l-Ewropej jixtiequ jagħmlu flimkien, min għandu 

jagħmel x’hiex u kif għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet: għal dan il-għan, 

fl-2004, se tadotta l-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea. 

It-tielet avveniment
Il-Parlament Ewropew, attur ewlieni f’dawn iż-żewġ episodji, se jkun elett 

mill-ġdid f’Ġunju 2004: b’hekk se jirrappreżenta 455 miljun abitant u jkollu 

fi ħdanu 732 deputat, li jkunu ġejjin mill-25 Stat Membru.

Fis-sena 2000 il-prodott gross domestiku domestiku ta’ l-Unjoni Ewropea kien ta’ 
8,524 biljun ewro. Dak ta’ l-Istati Uniti żdied għal 10,709 biljun ewro.

Il-Parlament Ewropew kellu parti sinifikattiva ħafna fi ħdan il-Konvenzjoni 
dwar il-futur ta’ l-Ewropa, li ltaqgħet fl-2002 u l-2003. L-għan tagħha kien biex jitħejja 
abbozz ta’ Kostituzzjoni għall-Unjoni Ewropea.  
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X’JAGĦMLU 

l-istituzzjonijiet Ewropej?

Kull istituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea għandha parti speċifika.

Il-Parlament Ewropew
Il-Parlament Ewropew jadotta l-maġġoranza tal-liġijiet Ewropej mal-Kunsill 

tal-Ministri, u jivvota dwar l-estimi finanzjarji. Elett kull ħames snin, 

il-Parlament Ewropew jaffettwa l-bosta deċiżjonijiet li jinfluwenzaw il-ħajja 

ta’ kuljum ta’ l-Ewropej.

Il-Kunsill tal-Ministri
Il-Kunsill tal-Ministri hu magħmul minn ministru għal kull Stat Membru. 

Il-kompożizzjoni tiegħu tvarja skond is-suġġett trattat.

Il-Kunsill Ewropew
Il-Kunsill Ewropew huwa magħmul mill-kapijiet ta’ l-Istat jew tal-gvern u 

mill-President tal-Kummissjoni Ewropea. Fiż-żmien tas-Summits, jisma’ 

r-rakkommandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew, imfissra mill-President 

tal-Parlament, u jistabbilixxi l-orjentament ta’ l-Unjoni.  

Il-Kummissjoni Ewropea
Il-Kummissjoni hija dik li għandha l-inizjattiva tal-liġijiet Ewropej u li 

tieħu ħsieb l-applikazzjoni tal-politika deċiża. Il-Kummissjoni tiġġedded 

kull ħames snin. Il-Kummissarji Ewropej huma indipendenti. Il-Parlament 

jikkontrolla l-azzjoni tal-Kummissjoni u jista’ jiċċensuraha. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea
Din il-Qorti tara li l-liġijiet u l-leġislazzjoni tal-Komunità jiġu 

rispettati. Hija għandha d-dritt għas-sanzjoni.

ILPOTER REALI BIEX JIĠU LEĠISLATI 

l-liġijiet Ewropej jinsabu għand 
il-Parlament Ewropew u għand 
il-Kunsill :

Direzzjoni leġislattiva: jekk il-Kummissjoni Ewropea tipproponi, huma 

l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri li flimkien jiddisponu. Il-liġi 

Ewropea tinħadem f’bosta sekwenzi: progressivament, il-pożizzjonijiet jiġu 

irfinuti u jkunu approssimati progressivament. Il-proċedura tista’ tinkludi 

sa tliet seduti tal-Parlament Ewropew, jiġifieri tliet skrutinji segwiti b’vot 

f’seduta plenarja.

Jekk jibqa’ jkun hemm nuqqas ta’ qbil wara t-tieni vot tal-Parlament, 

żewġ delegazzjonijiet, mill-Parlament u mill-Kunsill, jaħdmu biex jegħlbu 

dan in-nuqqas ta’ qbil f’Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Il-Kummissjoni tieħu sehem 

fih. Jekk ma jkunx hemm qbil komuni, jew jekk il-Parlament jirrifjuta 

l-kompromess, il-liġi ma tgħaddix. Jekk il-konċiljazzjoni twassal għal qbil 

komuni – kif ġeneralment ikun il-każ - il-Parlament Ewropew jiddeċiedi 

fit-tielet seduta.
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ILPARLAMENT EWROPEW 

Ħarsa iktar mill-qrib

Id-deputati Ewropej jaħdmu fi Strasbourg, 

sede tal-Parlament Ewropej, u fi Brussel. 

Fil-grupp politiku tagħhom : 

hawnhekk huma mqassmin skond l-affinitajiet 

politiċi tagħhom u mhux skond in-nazzjonalità. 

Fil-Kummissjonijiet Parlamentari : 

li jippreparaw il-ħidma tas-sessjonijiet plenarji. 

Waqt seduti plenarji :

12-il seduta fis-sena fi Strasbourg, xi għadd 

ta’ seduti iqsar fi Brussel. 

Il-Parlament Ewropew jaħdem bl-ilsna uffiċjali kollha: 11 illum, 20 wara 

t-tkabbir ta’ l-2004. Ir-rispett għal-lingwi ta’ l-Istati Membri, ifisser ir-rispett 

għad-demokrazija u għad-diversità kulturali li tikkaratterizza l-Ewropa.

Il-Parlament Ewropew għandu segretarjat. Il-gruppi politiċi għandhom 

il-kollaboraturi tagħhom stess; id-deputati Ewropej għandhom assistenti 

parlamentari biex jgħinuhom.

It-tmexxija ta’ l-istituzzjonijiet Ewropej fl-2003 swiet 5.3 biljun ewro – dan jiġi 
ftit inqas minn dak li nefqu l-Ġappun u l-Korea biex bnew stadiums tal-futbol ġodda 
għat-Tazza tad-Dinja fl-2002.

 

U għaliex le...

Biex tikkuntattja deputat Ewropew
Biex tikseb id-dettalji ta’ kif tista’ tikkuntattjah/a, ikkonsulta l-website 

tal-Parlament Ewropew: www.europarl.eu.int. Hemmhekk issib 

ukoll id-dokumenti tal-Parlament: opinjonijiet, rapporti, dibattiti, 

stqarrijiet għall-l-istampa.

Biex issir taf aktar dwar id-drittijiet tiegħek
Residenza, xogħol, studju, vjaġġar fl-Unjoni Ewropea... Liema huma 

l-liġijiet u l-politika ta’ l-Unjoni? Ikkonsulta l-website ta’ Europe-Direct 

– europa.eu.int/citizens. 

Biex issir taf aktar
 Agħmel kuntatt, fil-pajjiż fejn toqgħod ma’ l-Uffiċċju ta’ 

l-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew, mar-Rappreżentanza tal-

Kummissjoni Ewropea jew maċ-Ċentri Ewropej ta’ Informazzjoni.

Biex tgħid dak li għandek xi tgħid
 Bħala ċittadin komuni jew bħala assoċjazzjoni, inti tkun tixtieq 

twassal l-ilmenti tiegħek dwar qasam li jikkonċernak direttament 

u li huwa fil-kompetenza ta’ l-Unjoni Ewropea. Huwa biżżejjed 

li inti tippreżenta petizzjoni lill-Parlament Ewropew : 

www.europarl.eu.int/petition/petition_en.htm.
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Ħarsa lura dwar il-leġislatura fis-seħħ.

BIDLIET FILKUMPANIJI : ħaddiema kkonsultati
Minn Marzu 2002, din il-liġi saret obbligu. Is-sitwazzjoni ta’ l-impjieg jew 

ta’ l-organizzazzjoni tax-xogħol hija suxxettibbli li tinbidel, jew hemm 

ir-riskju li jintilfu xi impjiegi. Jekk dan iseħħ f’kumpanija, pubblika jew 

privata ta’ aktar minn 50 ħaddiem, il-ħaddiema għandhom ikunu infurmati 

u kkonsultati. Huwa l-Parlament Ewropew li naqqas l-għadd minimu 

ta’ ħaddiema minn 100 għal 50. Huwa impona wkoll fuq l-Istati Membri 

biex jieħdu miżuri ta’ restrizzjoni f’każ li l-kumpanija ma tirrispettax dawn 

l-obbligi.

ILFUEL : il-kubrit jispiċċa 
Il-preżenza tal-kubrit fil-petrol u fid-diesel iżżid il-ħruġ ta’ sustanzi li 

jniġġsu u li għandhom effett ħażin fuq is-saħħa u fuq l-ambjent. Il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri ddeċidew li jnaqqsu l-kontenut massimu 

tal-kubrit. Din il-miżura għandha tnaqqas il-gass li jagħmel l-effett serra. 

Dan għandu jnaqqas il-mortalità b’5% minħabba kawżi respiratorji u 

bi 2% dik dovuta għal fatturi kardjo-vaskulari. Mill-2009, se jkun awtorizzat 

fuel «bla kubrit» biss. Il-Parlament Ewropew iġġieled biex iqarreb din 

id-data b’sentejn.

X’GĦAMEL ILPARLAMENT EWROPEJ 
GĦALIJA?

Il-Parlament Ewropew, flimkien mal-Kunsill tal-Ministri, 

jadotta deċiżjonijiet Ewropej u jagħtihom it-timbru tiegħu. 

Dawn id-deċiżjonijiet imissu l-ħajja ta’ kuljum. 

Għalhekk, il-Parlament Ewropew jinfluwenza l-interessi 

immedjati ta’ l-Ewropej. Din hija raġuni tajba għala ċittadin 

tajjeb li jmur jivvota.
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SKART TA’ AFFARIJIET ELETTRONIĊI : amministrazzjoni drastika
Kull sena, fl-Unjoni Ewropea, bejn wieħed u ieħor 6 miljun tunnellata ta’ skart 

jiġi minn apparat ta’ l-elettriku u elettroniku (apparat elettro-domestiku, 

printers, apparat tad-dawl, kompjuters, settijiet tat-televiżjoni u tat-telefon, 

għodda li jaħdmu bl-elettriku, video games...). Dan l-iskart, minn issa 

‘l quddiem għandu jkun eliminat b’mod li jagħti kas ta’ l-ambjent u – 

l-Parlament Ewropew b’mod partikolari insista – li l-manifatturi se jinżammu 

responsabbli individwalment. Din hi Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill li se tidħol fis-seħħ minn Awissu 2004. 

ITTABAKK : dak li hu iswed tgħidlu iswed 
Mill-2004, se jidħlu fis-seħħ miżuri ġodda li għandhom il-għan li jnaqqsu 

l-mortalità marbuta mat-tabakk u ma’ l-effetti tat-tipjip passiv. Eżempju. 

Tnaqqis fil-kontenut ta’ nikotina u ta’ qatran veġetali (tar). Ma jibqgħux 

jintużaw ismijiet li mhumiex ċari bħal «mild», «light», «ultra light». Jew, l-obbligu 

li fuq il-pakketti tas-sigaretti jidhru messaġġi li jkunu diretti u espliċiti fuq 

il-konsegwenzi tan-nikotiniżmu: «min ipejjep imut qabel», «it-tipjip iġib 

il-kanċer mortali tal-pulmun»... Waqt il-proċedura leġislattiva, reġa’ kien 

il-Parlament Ewropew li saħħaħ is-severità ta’ dawn il-miżuri.

KOSMETIĊI : esklussivament etiċi
Mill-2009, il-qasam tal-kosmetiċi ma jkunx jista’ juża aktar esperimen-

tazzjoni fuq l-annimali. Lanqas ma jkun jista’ jbiegħ prodotti kosmetiċi 

żviluppati wara sensiela ta’ esperjenzi prattiċi fuq l-annimali jekk ikunu 

jeżistu metodi alternattivi. Iżda, mill-2003, il-kummerċ ta’ kosmetiċi żviluppati 

permezz ta’ esperimenti bħal dawn beda jkun projbit għal kollox, anki meta 

ma jkunx hemm metodi alternattivi ! B’talba oħra tal-Parlament Ewropew, 

fl-aħħar, se tissaħħaħ l-informazzjoni għall-konsumatur, punt ieħor li huwa 

għal qalb il-Parlament Ewropew.
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SOCRATES : studenti mingħajr fruntieri 
Fil-qasam ta’ l-edukazzjoni, il-programm Socrates, huwa vetrina tajba ħafna 

ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-vetrina għandha bosta komponenti. Erasmus 

huwa l-programm l-aktar magħruf. Huwa jipprovdi l-possibilità lil studenti 

ta’ l-Università biex jagħmlu parti mill-istudji tagħhom fi Stat Membru ieħor 

jew fi Stat Membru futur. Għall-perjodu 2000-2006, il-Parlament Ewropew 

wasal li jtella’ l-estimi finanzjarji ta’ Socrates minn 1,400 għal 1,850 miljun ewro. 

TANKERS : irduppjar tal-buk 
Fl-2002 seħħew nawfraġji ta’ tankers li niġġsu l-kosti, qerdu l-fawna, 

u reġjuni sħaħ sfaw milquta minn diżastru… Għajr li din id-darba, l-Unjoni 

Ewropea għamlet reazzjoni bla telf ta’ żmien. Mis-sajf ta’ l-2003, il-portijiet 

ta’ l-Unjoni Ewropea huma magħluqin għal tankers b’buk wieħed li jġorru 

karburant tqil, dak l-aktar li jniġġes. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu 

li jadottaw din il-liġi sa mill-ewwel seduta.
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