
L-UE kif taħdem? Din hija lista tal-
prinċipji l-aktar fundamentali u xi jfissru. 
Il-prinċipju tal-istat tad-dritt: Il-prinċipju tal-
istat tad-dritt japplika għall-Istati Membri kollha tal-UE. 
Essenzjalment, dan ifisser li r-regolamenti u d-direttivi 
adottati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE jistgħu jiġu 
skrutinizzati mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. L-UE għandha 
l-għan li tissalvagwardja l-ħarsien tal-istat tad-dritt fl-Istati 
Membri permezz tal-Mekkaniżmu Ewropew tal-Istat tad-
Dritt, li jipprevedi djalogu bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-
Parlament Ewropew u l-Istati Membri dwar l-isfidi għall-istat 
tad-dritt. F’każ li djalogu jinstab insuffiċjenti, il-Kummissjoni 
tista’ tressaq lill-Istat Membru li ma josservax l-istat tad-dritt 
quddiem il-Qorti taħt il-proċedura ta’ ksur. Fejn meħtieġ, din 
il-Qorti tista’ tintervjeni u tħassar azzjonijiet u deċiżjonijiet 
meħuda li ma jkunux konformi mal-Liġi Ewropea.

Kompetenzi: Bħala pass naturali wara l-prinċipju  
tal-istat tad-dritt, l-UE tista’ taġixxi biss f’oqsma ta’ politika 

fejn l-Istati Membri jkunu awtorizzawha tagħmel dan. 
Fil-lingwaġġ tal-UE, dawn jissejħu kompetenzi. Hemm tliet 
suddiviżjonijiet ta’ kompetenzi. Hemm ċerti oqsma fejn 
hija biss l-UE li tista’ tagħmel liġijiet. L-Istati Membri f’dan 
il-każ jistgħu biss japplikaw il-liġi. Għalhekk, dawn l-oqsma 
ta’ politika jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-UE. 
Eżempji ta’ dan it-tip ta’ esklussività huma l-unjoni doganali, 
il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE u l-leġiżlazzjoni dwar 
il-pjanti u l-annimali tal-baħar. F’oqsma oħra, kemm l-UE 
kif ukoll l-Istati Membri jistgħu jgħaddu liġijiet. F’dan il-każ 
l-UE u l-Istati Membri għandhom kompetenza kondiviża. 
Dan huwa l-każ fejn jidħlu s-suq uniku, is-saħħa pubblika, 
l-enerġija u l-politika tal-migrazzjoni. Fl-aħħar nett, l-UE 
jista’ jkollha wkoll kompetenza ta’ appoġġ. Dan ifisser li 
l-UE m’għandha l-ebda setgħa li tgħaddi liġijiet f’dawn 
l-oqsma tal-politika, iżda tista’ tappoġġja, tikkoordina jew 
tikkumplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri. Eżempji ta’ 
dan it-tip ta’ kompetenza jinkludu t-turiżmu, l-edukazzjoni  
u l-kultura. 
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Sussidjarjetà u Proporzjonalità: Fil-każ  
tal-kompetenza kondiviża, wieħed faċilment jista’ jimmaġina 
kunflitt bejn ir-rieda tal-UE u dik tal-Istati Membri li 
jilleġiżlaw. Biex tevita dawn it-tipi ta’ kunflitti, l-UE tiddependi 
fuq żewġ prinċipji bażiċi oħra. Dawn jissejħu l-prinċipju tas-
sussidjarjetà u l-prinċipju tal-proporzjonalità. It-tnejn jistgħu 
jinstabu fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li 
huwa verżjoni aġġornata tat-Trattat ta’ Maastricht tal-1992. 
Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-UE tista’ taġixxi jew 
tilleġiżla biss jekk l-għanijiet proposti ma jistgħux jintlaħqu 
b’mod suffiċjenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali, 
iżda jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-UE. Il-prinċipju tal-
proporzjonalità, min-naħa l-oħra, jgħid li l-UE għandha 
tagħmel biss dak li hu meħtieġ biex tilħaq ċertu għan. 
Dan jipprevjeni kemm ir-regolamentazzjoni żejda kif ukoll 
il-limitazzjoni bla bżonn tas-setgħa leġiżlattiva tal-Istati 
Membri. 

Trasparenza: L-UE hija magħmula minn ċittadini, u 
mhux sudditi, Ewropej. Għalhekk, iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jipparteċipaw fil-proċess demokratiku tal-UE 
(pereżempju billi jitfgħu l-vot tagħhom fl-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew) u li jkunu jistgħu jaraw dwar 

xiex qed tiddeċiedi l-UE u kif fir-rigward ta’ kwistjonijiet li 
jista’ potenzjalment ikollhom impatt fuq il-ħajja ta’ kuljum 
tagħhom. Dan jeħtieġ it-trasparenza, li hija stabbilita fl-
Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Għalhekk, kemm biex tippromwovi l-governanza 
tajba kif ukoll biex tiżgura l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u 
tas-soċjetà ċivili, l-UE għandha l-għan li taħdem bl-aktar 
mod miftuħ possibbli. Eżempji ta’ kif dan il-prinċipju jintuża 
fil-prattika jinkludu l-aċċessibbiltà tad-dibattiti tal-Parlament 
Ewropew u l-leġiżlazzjoni tal-UE għal kull min hu interessat, 
kif ukoll ir-reġistru tal-lobbjar li żżomm il-Kummissjoni 
Ewropea biex tinkludi liema gruppi ta’ interess għandhom 
l-għan li jinfluwenzaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-liġi tal-UE 
u min jagħti pariri lill-Kummissjoni meta tkun qed telabora 
proposta ġdida għal liġi. It-trasparenza hija wkoll il-prinċipju 
gwida wara l-istess Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa li 
għaddejja bħalissa. 

Regolamentazzjoni Aħjar: Il-pedamenti bażiċi 
tal-UE mhumiex iffissati b’mod indefinit. Minflok, jevolvu 
meta jkun hemm sitwazzjonijiet li jinneċessitaw il-bidla. 
Waħda minn dawk l-evoluzzjonijiet seħħet bħala reazzjoni 
għall-pandemija tal-COVID-19. Sabiex l-UE toħroġ mill-
pandemija malajr kemm jista’ jkun u bl-aktar mod reżiljenti, 
teħtieġ proċess ta’ tfassil ta’ liġijiet effiċjenti u simplifikat. 
Huwa għalhekk li fid-29 ta’ April 2021, il-Kummissjoni 
Ewropea adottat Komunikazzjoni dwar Regolamentazzjoni 
Aħjar li għandha l-għan li tissimplifika l-leġiżlazzjoni tal-UE, 
tagħmel użu aħjar mill-prospettiva strateġika u tappoġġja 
s-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni. Dan se jinġieb fil-
prattika billi titnaqqas il-burokrazija, tiġi ssimplifikata 
l-konsultazzjoni taċ-ċittadini tal-UE u jiġi żgurat li l-proposti 
leġiżlattivi kollha jikkontribwixxu għall-aġenda tan-NU  
tal-iżvilupp sostenibbli għall-2030.

Avveniment organizzat dwar dan is-suġġett kien “It-titjib 
tal-kompetenzi taċ-ċittadinanza fl-UE” organizzat mis-
Servizz ta’ Azzjoni miċ-Ċittadini Ewropej. L-avveniment 
kien organizzat permezz ta’ diskors prinċipali minn Themis 
Christophidou, mid-DĠ Edukazzjoni, Żgħażagħ, Sport u 
Kultura tal-Kummissjoni, u panel ta’ diskussjoni ma’ MPE u 
esperti fil-qasam, segwit minn sessjoni ta’ 
mistoqsijiet u tweġibiet.

Saru bosta proposti dwar dawn is-suġġetti miċ-ċittadini fuq 
il-Pjattaforma Diġitali tal-Konferenza dwar il-Futur  
tal-Ewropa; fost l-aktar approvati hemm:

• L-UE għandha żżid l-impenn tagħha biex tinforza 
l-obbligu li jiġi rrispettat l-Istat tad-Dritt fil-fruntieri 
tagħha.

• Iżżid il-kompetenzi tal-UE fil-qasam tal-politika tal-kura 
tas-saħħa billi ttejjeb ir-rwol taċ-Ċentru Ewropew  
għall-Prevenzjoni tal-Mard fir-rigward tal-awtoritajiet 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali u billi tistabbilixxi ministru 
tal-kura tas-saħħa tal-UE.

• L-introduzzjoni ta’ kostituzzjoni ġdida għall-UE li tiżgura li 
l-leġiżlazzjoni tal-UE tkun verament proporzjonali u  
tqis is-sussidjarjetà. 

• L-iżvilupp ta’ Politika Unika dwar l-Immigrazzjoni 
ssorveljata mill-Parlament Ewropew, li tinkludi aktar 
trasparenza u rispett għad-drittijiet tal-bniedem. 


