
X’relazzjonijiet għandha l-UE mal-bqija 
tad-dinja? 
Permezz tad-difiża tal-multilateraliżmu u ta’ ordni globali 
bbażata fuq ir-regoli, l-UE tfittex li ttejjeb ir-relazzjonijiet 
politiċi u kummerċjali tagħha ma’ pajjiżi barranin, titkellem 
b’leħen magħqud u aktar b’saħħtu u ssaħħaħ it-tmexxija 
tagħha madwar id-dinja. Il-pandemija serviet ta’ tfakkira 
biex tissaħħaħ l-istrateġija tal-UE, abbażi tal-kooperazzjoni 
globali. L-Unjoni taħdem mill-qrib ma’ pajjiżi ġirien u tistinka 
b’mod partikolari fuq l-iżvilupp tar-relazzjonijiet tagħha mal-
kontinent Afrikan. Barra minn hekk, l-UE tafferma mill-ġdid 
l-impenn tagħha li tappoġġja l-perspettiva Ewropea għall-
pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Se tkompli torganizza summits 
regolari mas-sħab strateġiċi tagħha biex jaġixxu b’mod 
kollaborattiv fuq kwistjonijiet globali. Fil-qalba ta’ dawn 
il-kwistjonijiet hemm il-paċi u s-sigurtà, it-tibdil fil-klima, 
l-iżvilupp sostenibbli, il-migrazzjoni, u l-irkupru globali.

X’inhuma l-prinċipji gwida għall-UE ta’ 
27 Stat Membru differenti? 
L-azzjoni tal-UE fix-xena internazzjonali hija ggwidata mill-
prinċipji ta’ żvilupp u tkabbir, kif ukoll mill-valuri fundamentali 
tad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija, li 
huma wkoll inkorporati fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-liġi 
internazzjonali. Għal dan il-għan, il-Parlament Ewropew 
jagħti l-Premju Sakharov, bid-dotazzjoni tiegħu ta’ €50,000, 
f’seduta plenarja formali fi Strasburgu lejn l-aħħar ta’ kull 
sena. Il-premju jippromwovi l-libertà tal-espressjoni, id-
drittijiet tal-minoranzi, ir-rispett għal-liġi internazzjonali, 
l-iżvilupp tad-demokrazija u l-implimentazzjoni tal-istat 
tad-dritt. S’issa ngħata lil dissidenti, mexxejja politiċi, 
ġurnalisti, avukati, attivisti tas-soċjetà ċivili, kittieba, 
ommijiet, nisa miżżewġin, mexxejja tal-minoranzi, grupp 
kontra t-terroriżmu, attivisti tal-paċi, attivist kontra t-tortura, 
persuna li tpinġi l-cartoons, priġuniera fit-tul minħabba 
twemmin, persuna li tagħmel il-films, in-NU bħala korp  
u anki minorenni li jikkampanja favur id-dritt  
għall-edukazzjoni. 

KONFERENZA DWAR 
IL-FUTUR TAL-EWROPA:

L-UE FID-DINJA
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L-UE għandha strateġija biex tindirizza 
lis-sħab internazzjonali tagħha u dwar 
ix-xena internazzjonali b’mod ġenerali? 
Iva, l-UE għandha Strateġija Globali fejn l-għanijiet primarji 
huma li ttejjeb l-effettività tad-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni, 
il-kooperazzjoni bejn il-forzi armati tal-Istati Membri, u 
l-protezzjoni taċ-ċivili billi tindirizza kriżijiet futuri. L-UE tagħti 
prijorità lis-sigurtà u d-difiża, tibni r-reżiljenza tal-istat u 
tas-soċjetà, tieħu approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, 
u ssaħħaħ l-ordnijiet reġjonali kooperattivi u l-governanza 
globali bbażata fuq ir-regoli.

L-UE hija ppreparata għal diżastri 
naturali?
L-UE għandha mekkaniżmu ta’ protezzjoni ċivili tal-Unjoni 
li jikkoordina r-reazzjoni għal diżastri naturali u kkawżati mill-
bniedem fil-livell tal-UE. Dan isir billi:

• titrawwem il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-protezzjoni ċivili

• jiżdiedu s-sensibilizzazzjoni u t-tħejjija tal-pubbliku għal 
diżastri

• issir possibbli assistenza rapida, effettiva u kkoordinata 
għall-popolazzjonijiet milquta

L-UE għandha servizz diplomatiku? 
Iva, fil-forma tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. 
Dan jgħin lill-uffiċjal ewlieni tal-UE għall-affarijiet barranin 
– ir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta’ Sigurtà – iwettaq il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni 
tal-Unjoni.

U inti? L-UE fid-Dinja huwa suġġett 
ta’ interess għalik? X’inhuma 
l-opinjonijiet tiegħek dwaru? 
Għandek xi suġġerimenti biex ittejjeb 
id-dibattitu? 
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna.

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini dwar 
il-migrazzjoni fuq il-Pjattaforma s’issa: 

• Il-ħolqien ta’ Armata Ewropea. L-integrazzjoni tal-forzi 
armati tad-diversi Stati Membri tippermetti lill-UE tassumi 
bis-sħiħ ir-responsabbiltà tas-sigurtà kontinentali u tkun 
kapaċi tipproteġi lilha nnifisha kontra influwenzi barranin 
ostili. 

• Li ssir entità awtonoma fix-xena internazzjonali. Biex 
ixxerred il-valuri u l-ideat Ewropej b’mod aktar attiv, 
l-UE għandha tiżviluppa l-kapaċitajiet li tiddefendi lilha 
nnifisha u l-interess tagħha jekk meħtieġ.

• Azzjoni bħala entità waħda: l-UE bħala attur globali. L-UE 
għandha tiżviluppa politika estera u ta’ sigurtà komuni 
ġenwina, li tippermettilha tiżgura s-sikurezza tal-Ewropej 
filwaqt li tippromwovi d-demokrazija, id-drittijiet tal-
bniedem, l-istat tad-dritt u l-protezzjoni ambjentali 
fil-viċinat tagħha u madwar id-dinja. L-azzjonijiet 
kollha fl-affarijiet barranin u s-sigurtà għandhom ikunu 
kodeċiżi mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill abbażi ta’ 
maġġoranza kwalifikata, mingħajr l-ebda possibbiltà li 
jiġu imblokkati minn Stat Membru wieħed.

• Ir-riforma tal-politika kummerċjali u ta’ investiment tal-UE 
u t-tnedija mill-ġdid tal-multilateraliżmu globali. Billi tagħti 
spinta lill-multilateraliżmu globali, din l-idea tissuġġerixxi 
riforma profonda bbażata fuq id-demokrazija u l-paċi, is-
solidarjetà u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, soċjali u 
ambjentali, u rwol imsaħħaħ għall-ILO.

Avveniment organizzat dwar dan is-suġġett kien “L-Istat 
tal-Unjoni 2021 – L-Ewropa f’Dinja li qed Tinbidel”, organizzat 
mill-Istitut Universitarju Ewropew, li huwa avveniment 
annwali għal riflessjoni fuq livell għoli dwar l-Unjoni Ewropea. 
L-edizzjoni ibrida tal-2021 ta’ L-Istat tal-Unjoni ffukat fuq 
it-tema “L-Ewropa f’Dinja li qed Tinbidel”. L-avveniment laqa’ 
161 kelliem minn 44 pajjiż u udjenza online ta’ aktar minn 
10,000 parteċipant. L-esperti u l-mexxejja globali ttrattaw  
il-governanza multilaterali u r-rwol tal-Ewropa fix-xena 
globali, b’fokus fuq kwistjonijiet ewlenin bħall-emerġenza 
klimatika, l-intelliġenza artifiċjali, il-ġeopolitika, l-ekonomija 
globali, il-paċi u d-drittijiet tal-bniedem, is-saħħa 
pubblika, u l-awtonomija strateġika fil-ġlieda 
globali kontinwa kontra l-COVID-19.


