
X’inhi l-Konferenza dwar il-Futur 
tal-Ewropa? 
L-ewwel nett, il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 
mhijiex Konferenza fis-sens strett tal-kelma iżda tnediet 
f’Mejju 2021 u hi mistennija tasal għall-konklużjonijiet 
tagħha fir-rebbiegħa tal-2022. 

Hija l-ewwel waħda tan-natura tagħha u hija maħsuba li 
tkun sforz pan-Ewropew biex l-Ewropej isemmgħu leħinhom 
fejn jidħlu l-politiki Ewropej, u aktar u aktar fejn jidħol il-futur 
tal-Ewropa nnifisha. 

Kif se tkun organizzata? 
Il-Konferenza se tkun ibbażata fuq erba’ komponenti:
• pjattaforma diġitali multilingwi fejn iċ-ċittadini jistgħu 

jaqsmu l-ideat
• avvenimenti deċentralizzati madwar l-Ewropa
• Panels taċ-Ċittadini Ewropej biex jiġu diskussi suġġetti  

u mressqa proposti
• Plenarji tal-Konferenza fejn isir dibattitu dwar il-proposti 

miġbura.

Għalfejn għandna bżonn Konferenza? 
Il-Konferenza hija riżultat ta’ interess dejjem jikber fl-UE u 
l-politika tal-UE, li kien viżibbli fir-rata għolja tal-votazzjoni 
fl-elezzjoni Ewropea fl-2019. Barra minn hekk, tirriżulta 
mill-impenn tal-istituzzjonijiet Ewropej li jagħtu s-setgħa 
liċ-ċittadini biex isemmgħu leħinhom u l-wegħda li jqisu 
l-opinjonijiet tagħhom. Għalhekk, il-CoFE ssegwi approċċ 
minn isfel għal fuq u tibda fil-livell taċ-ċittadini.

Iċ-Ċittadini kif jistgħu jieħdu sehem 
fil-Konferenza? 
L-aktar għodda importanti disponibbli għaċ-Ċittadini hija 
l-Pjattaforma Diġitali taċ-Ċittadini. Permezz ta’ din  
il-pjattaforma ċ-ċittadini tal-Unjoni jistgħu 
• jesprimu l-bidliet li jixtiequ jaraw iseħħu
• jaqsmu l-ideat tagħhom ma’ ċittadini oħra
• isibu u jorganizzaw avvenimenti
• isegwu l-progress tal-Konferenza. 

X’se jiġri mill-opinjonijiet u l-ideat 
kollha espressi? 
Is-suġġerimenti kollha se jinġabru, jiġu analizzati u 
ppubblikati fuq il-pjattaforma qabel ma jiġu diskussi  
fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-Plenarji tal-Parlament 
Ewropew. Ir-riżultat finali mbagħad se jiġi ppreżentat 
f’rapport lill-presidenti tal-Parlament, tal-Kunsill,  
u tal-Kummissjoni.

Kif nista’ norganizza avveniment 
dwar suġġett partikolari? 
Minbarra li jesprimu opinjoni jew idea fuq il-pjattaforma,  
iċ-ċittadini Ewropej huma wkoll mistiedna jibdew  
id-diskussjonijiet fi gruppi u l-avvenimenti tagħhom stess 
fiċ-ċrieki ta’ influwenza u fost il-familji u l-ħbieb tagħhom 
stess. Jekk għandek bżonn aktar suġġerimenti dwar kif 
tagħmel dan, jekk jogħġbok irreferi għall-gwidi tagħna dwar 
dan is-suġġett. 
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