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1. Min jiddeċiedi l-limitu tal-veloċità 
fuq l-awtostrada? 

Mhux l-UE Ir-regoli tat-traffiku jvarjaw bejn l-Istati Membri tal-UE, eż., fl-Irlanda, 
f'Malta u f'Ċipru n-nies isuqu fuq in-naħa tax-xellug tat-triq. Madankollu, 
il-kodiċijiet tat-traffiku huma kkoordinati f'livell Ewropew u l-liċenzja tas-
sewqan Ewropea hija valida madwar l-UE kollha. 

2. Min jiddetermina li int tal-anqas 
tingħata sentejn garanzija meta 
tixtri laptop ġdid?  

Il-livell tal-UE Ħarsien tal-konsumatur: skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, il-manifatturi jridu 
jipprovdu garanzija legali ta’ mill-inqas sentejn fuq apparati elettroniċi 
bħal smartphones, printers, laptops, vacuum cleaners, magni tal-kafe’, eċċ

3. Min jiddeċiedi meta jinġabar 
l-iskart? 

Mhux l-UE Huwa primarjament il-livell lokali li jiddeċiedi meta jinġabar l-iskart. Dan 
jagħmel l-aktar sens: Li kieku l-UE kienet responsabbli għall-ġbir tal-iskart, 
dan joħloq taħwida sħiħa għaliex l-UE mhijiex fil-pożizzjoni t-tajba li tkun 
midħla tal-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull belt.

4. Min jiddeċiedi dwar 
l-informazzjoni li tara fuq bott 
tal-luminata: Ingredjenti, kaloriji, 
informazzjoni ta' kuntatt dwar il-
produttur, eċċ.? 

Il-livell tal-UE Ħarsien tal-konsumatur: l-UE trid li n-nies ikollhom informazzjoni korretta 
u kompluta dwar dak li jikkunsmaw. Huwa għalhekk li t-tikketti tal-
prodotti għall-ikel u għall-kożmetiċi jridu jinkludu ċerta informazzjoni, 
bħall-ingredjenti u l-isem tal-manifattur.

5. Liema livell governattiv 
jiddetermina l-istandards ta’ 
sikurezza li l-ismartphone tiegħek 
għandu jissodisfa?

Il-livell tal-UE Is-Suq Uniku u l-ħarsien tal-konsumatur: l-UE tiddetermina l-istandards ta’ 
sikurezza għall-prodotti mibjugħa fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

6. Min jiddeċiedi dak li għandek 
tkun tgħallimt fi tmiem kull sena 
skolastika? 

Mhux l-UE L-UE ma tiddeterminax il-mod li bih tiġi organizzata l-edukazzjoni u x'inhu 
l-kontenut. Konsegwentement, l-għanijiet tal-kisbiet finali jvarjaw bejn 
l-Istati Membri tal-UE (u kultant bejn ir-reġjuni). 

7. Min għandu l-kompetenza li 
jibgħat truppi militari f 'żoni ta' 
kunflitt madwar id-dinja? 

Mhux l-UE L-UE m'għandhiex armata. Il-politika barranija u tad-difiża hija 
kompetenza nazzjonali. L-Istati Membri jippruvaw jikkoordinaw 
missjonijiet fil-livell Ewropew, kif ukoll fi ħdan in-NATO. 

8. Min jiddetermina l-ammont 
minimu ta' 20 jum liv kull sena 
għal impjegat full-time? 

Il-livell tal-UE Id-Direttiva tal-UE dwar il-Ħin tax-Xogħol, oriġinarjament introdotta fl-
1993, tagħti lill-ħaddiema d-dritt għal “liv annwali mħallas ta’ mill-inqas 
erba’ ġimgħat”. Kull settur u/jew Stat Membru jista’ jżid l-intitolament, 
imma l-minimu Ewropew hu ta’ 20 jum.

9. Min jiddetermina l-kundizzjonijiet 
għat-taħriġ tas-sewwieqa u 
l-kundizzjonijiet meħtieġa biex 
wieħed jgħaddi minn test tas-
sewqan? 

Mhux l-UE Għalkemm l-UE ma tiddeterminax dawn il-kundizzjonijiet, il-liċenzja 
tas-sewqan tiegħek minnufih tkun valida madwar l-UE kollha u għandha 
format standard tal-UE. 

10. Liema livell ta’ gvern se jintroduċi 
projbizzjoni fuq plastik li jintrema, 
bħal straws tal-plastik u pożati 
tal-plastik li jintużaw darba biss, 
mill-2021 ‘il quddiem?

Il-livell tal-UE L-UE approvat liġi ġdida li tipprojbixxi oġġetti tal-plastik li jintużaw darba 
biss bħal platti, pożati, straws u stikek tal-cotton buds li jintużaw darba 
biss.

Il-projbizzjoni se tidħol fis-seħħ mill-2021 ‘il quddiem. 



11. Liema livell ta’ gvern jiddetermina 
l-mira minima għall-enerġija li 
tkun ġejja minn sorsi rinnovabbli, 
bħall-enerġija solari u mir-riħ?

Il-livell tal-UE Biex tiffaċilita t-tranżizzjoni minn fjuwils fossili lejn enerġija aktar nadifa 
u biex twettaq l-impenji tal-UE tal-Ftehim ta’ Pariġi, l-UE stabbiliet mira 
vinkolanti li mill-inqas 32 % tat-taħlita tal-enerġija tal-UE trid tkun ġejja 
minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sal-2030. Dan il-perċentwal ivarja skont 
is-sitwazzjoni f ’kull Stat Membru.

12. Min jieħu deċiżjonijiet dwar 
il-permess tal-bini għad-dar 
tiegħek? 

Mhux l-UE Fil-parti l-kbira l-awtoritajiet lokali joħorġu permessi tal-bini għad-djar 
privati. 

13. Lil min tħallas it-taxxi tiegħek? Mhux l-UE L-UE ma tiġborx taxxi b'mod dirett mingħand iċ-ċittadini tagħha. Kull 
Stat Membru jrid iħallas somma annwali lill-Unjoni Ewropea, li hija 
kontribuzzjoni għall-baġit Ewropew. 

14. Min jieħu deċiżjonijiet dwar il-
btajjel pubbliċi tagħna: Liema dati 
u kemm-il ġurnata? 

Mhux l-UE L-istati nazzjonali normalment jieħdu dawn id-deċiżjonijiet. 

15. Min jiddetermina l-ammont 
massimu ta' partikuli fini li jitħallew 
fl-arja? 

Il-livell tal-UE L-UE tiddetermina ħafna miżuri ambjentali – eż. il-kwalità tal-ilma fix-
xmajjar, fil-lagi u fl-ibħra. 

16. Int fejn tirreġistra ż-żwieġ tiegħek? Mhux l-UE Fil-parti l-kbira huma l-awtoritajiet lokali li huma responsabbli għar-
reġistrazzjoni tal-popolazzjoni u għall-istat ċivili. 
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