
Għaliex hija importanti d-demokrazija? 
Dan kien is-suġġett ta’ ħafna dibattiti iżda b’mod ġenerali 
nstab li d-demokrazija ttejjeb il-kwalità tat-teħid tad-
deċiżjonijiet għax tipprovdi metodu kif jiġu ttrattati 
d-differenzi u l-kunflitti. Tippermettilna nikkoreġu l-iżbalji 
tagħna stess billi nżommu lill-gvernijiet responsabbli u 
għalhekk soġġetti għal bidla.  Madankollu, id-demokrazija fl-
Unjoni u fl-Istati Membri tagħha qed tiffaċja sfidi bħal żieda 
fl-estremiżmu, diżinformazzjoni u rati baxxi tal-votazzjoni.

Xi sforzi qed tagħmel l-UE biex  
id-demokrazija tibqa’ b’saħħitha? 
Inizjattivi bħad-Djalogi maċ-Ċittadini, l-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej u l-petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew 
saru biex jappoġġjaw il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. 
L-għan tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa nnifisha 
huwa li tkompli tinvolvi liċ-ċittadini fil-mod kif jissawru 
d-deċiżjonijiet u l-politiki fil-livell Ewropew.  Issa ġie adottat 
Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea bl-għan li 
jippromwovi l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti, jiddefendi l-libertà 
tal-midja u jiġġieled id-diżinformazzjoni. 

X’inhu l-Pjan ta’ Azzjoni  
għad-Demokrazija Ewropea? 
Il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea huwa ddisinjat 
biex jagħti s-setgħa liċ-ċittadini sabiex jibnu demokraziji 
aktar reżiljenti madwar l-UE billi

• jippromwovi l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti

• isaħħaħ il-libertà tal-midja

• jiġġieled id-diżinformazzjoni

Kif se jippromwovi l-elezzjonijiet  
ħielsa u ġusti? 
Is-salvagwardja tad-demokrazija Ewropea tagħna jirrikjedi 
azzjoni aktar determinata għall-protezzjoni tal-proċessi 
elettorali. Dan ifisser li l-elezzjonijiet jinżammu ħielsa u 
ġusti, li jiġi ppreservat dibattitu demokratiku miftuħ, u 
jiġu aġġornati s-salvagwardji diġitali. Qed jittieħdu diversi 
inizjattivi biex isir dan: 

• qed tiġi proposta leġiżlazzjoni biex tiżgura trasparenza 
akbar fil-qasam tal-kontenut politiku sponsorjat 
(“reklamar politiku”), 

• qed tiġi proposta reviżjoni tar-Regolament dwar  
il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

• miżuri biex jipproteġu l-elezzjonijiet u l-infrastruttura 
elettorali minn theddid, inkluż minn attakki ċibernetiċi
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Kif tista’ tiġi protetta l-libertà tal-midja? 
Biex isaħħu l-libertà u l-pluraliżmu fil-midja, il-ġurnalisti 
jeħtieġu ambjent aktar sikur fejn ikunu jistgħu jagħmlu 
xogħolhom mingħajr biża’ u intimidazzjoni. Inizjattiva bħal 
din f’din id-direzzjoni hija d-diskussjonijiet attwali biex 
jitrażżan l-użu abbużiv ta’ kawżi kontra l-parteċipazzjoni 
pubblika (SLAPPs). L-UE qed tressaq ukoll aktar miżuri 
biex tappoġġja l-pluraliżmu tal-midja u biex issaħħaħ 
it-trasparenza tas-sjieda tal-midja u r-reklamar tal-istat, 
fost oħrajn, permezz tal-Osservatorju tas-Sjieda tal-Media 
l-ġdid.

L-UE kif tista’ tiġġieled  
id-diżinformazzjoni?
L-UE tibqa’ impenjata li żżid it-trasparenza tal-kontenut 
politiku mmirat iżda tirrikonoxxi wkoll li sabiex jiġu miġġielda 
l-aħbarijiet foloz huwa wkoll meħtieġ li ċ-ċittadini jingħataw 
is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet infurmati, b’mod partikolari 
permezz tal-edukazzjoni u litteriżmu tal-midja akbar. Għal 
dan l-għan, il-Kummissjoni għandha l-għan li ssaħħaħ 
il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni biex isir 
għodda aktar effettiva biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni. 
Tipproponi li l-pjattaformi online, li huma firmatarji tal-Kodiċi, 
inaqqsu l-inċentivi finanzjarji għad-diżinformazzjoni, jagħtu 
s-setgħa lill-utenti biex jassumu rwol attiv fil-prevenzjoni 
tat-tixrid tagħha, jikkooperaw aħjar mal-verifikaturi tal-fatti u 
jipprovdu qafas għall-aċċess għad-data għar-riċerkaturi.

U inti?  Id-Demokrazija hija 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 
id-Demokrazija fuq il-Pjattaforma s’issa: 

• Il-ħolqien ta’ listi ta’ votazzjoni transnazzjonali tal-UE 
kollha fl-Elezzjonijiet Ewropej. Dan ikun ifisser li kull 
ċittadin Ewropew ikollu żewġ voti: wieħed għal kandidat 
fuq lista (sub)nazzjonali mfassla mill-partiti nazzjonali 
u wieħed għal kandidat fuq lista transnazzjonali tal-
UE kollha mfassla mill-partiti politiċi Ewropej. Il-MPE 
mbagħad jintgħażlu abbażi tal-proporzjon tal-voti kollha 
mitfugħa fil-listi rispettivi (sub)nazzjonali tagħhom jew 
dawk tal-UE kollha. Bħala minimu, l-għadd totali ta’ 
MPE eletti mil-listi tal-UE kollha jista’ jiġi stabbilit għal 
madwar 50 u jiżdied gradwalment fir-rigward tal-listi (sub)
nazzjonali biex il-pubbliku Ewropew ikun jista’ jadatta 
ruħu għall-metodu l-ġdid.

• Li l-Parlament Ewropew isir il-kamra leġiżlattiva primarja 
tal-UE li tirrappreżenta liċ-ċittadini Ewropej, u jgawdi 
setgħat ta’ tfassil ta’ liġijiet u baġitarji sħaħ fl-oqsma 
kollha flimkien mad-dritt li jipproponi leġiżlazzjoni ġdida u 
jeleġġi bis-sħiħ il-kap tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kunsill 
tal-UE għandu jiġi sostitwit bit-tieni kamra leġiżlattiva tal-
UE (Senat Ewropew) li tirrappreżenta lill-Istati Membri. 

• Il-fużjoni tar-rwoli tal-President tal-Kummissjoni u tal-
President tal-Kunsill Ewropew fi rwol wieħed, u li dan jiġi 
elett direttament f’elezzjonijiet madwar l-Ewropa kollha, 
skont l-istess liġi elettorali, u b’mekkaniżmi li jiżguraw li 
ċ-ċittadini ta’ pajjiżi żgħar ma jkunux żvantaġġati  
fl-opportunitajiet tagħhom li jiġu eletti.

• L-abolizzjoni tal-prinċipju tal-unanimità f’kull istituzzjoni 
u f’kull qasam tal-politika speċjalment fl-affarijiet barranin 
u t-tassazzjoni. 

Avveniment li ġie organizzat dwar dan is-suġġett kien 
“Mill-Ewropolitaniżmu lejn identità Ewropea inklużiva: 
Futur tal-Ewropa għal perspettivi diversi” organizzat minn 
Diplomats of Color u l-Kunsill Ġermaniż taż-Żgħażagħ dwar 
ir-Relazzjonijiet Barranin. L-avveniment kien jikkonsisti 
f’diskussjoni dwar il-perspettivi tal-minoranzi u tal-BIPoC 
dwar l-Ewropa u l-futur tagħha, dwar ir-rwol li l-BIPoC 
u minoranzi oħra għandhom fl-idea kollettiva tagħna 
nfusna bħala Ewropej u l-aspettattivi tagħhom lejn il-futur 
tal-Ewropa. Suġġetti oħra diskussi fl-avveniment kienu 
l-ġlieda kontra r-razziżmu u forom oħra ta’ diskriminazzjoni 
u x’għandu jsir fil-livell Ewropew biex jittejbu l-ekwità u 
l-inklużjoni. Ipparteċipaw Michael Roth, il-Ministru tal-Istat 
għall-Ewropa fl-Uffiċċju Federali għall-Affarijiet Barranin, 
Hans Kundnani, Riċerkatur Anzjan f’Chatham House u Evein 
Obulor, Koordinatriċi fil-Koalizzjoni Ewropea ta’ Bliet Kontra 
r-Razziżmu. L-avveniment kien immoderat minn 
Mehreen Khan, il-Korrispondent dwar l-UE  
għall-Financial Times.


