
IL-KUMMISSJONI EWROPEA
-  Kummissarju wieħed minn kull Stat Membru
-  Komparabbli mal-gvern ta’ pajjiż
-  Tirrappreżenta l-UE

IL-PARLAMENT EWROPEW
-  Massimu ta’ 751 membru tal-Parlament (MPE)
-  Korp deċiżjonali
-  Jirrappreżenta liċ-ċittadini tal-UE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA
-  Ministru wieħed minn kull Stat Membru
-  Korp deċiżjonali
-  Jirrappreżenta l-Istati Membri
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WORKSHEET 

FIŻ-ŻARBUN TA’ MEMBRU TAL-PARLAMENT EWROPEW

PROĊESS
Minn issa, se timxi fiż-żarbun ta’ Membru tal-Parlament Ewropew (MPE). Int ġejt elett(a) miċ-ċittadini 
tal-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew. Qed jiddependu minnek biex temenda (=tbiddel), tapprova 
jew tirrifjuta proposti għal liġijiet. 

Fuq il-bord tal-logħba se ssib il-kards bil-wiċċ il-vojt iħares ‘il fuq. Il-kards huma enumerati. Ibda bil-kard 
nru 1: Membru tal-grupp jaqleb din il-kard u jaqra jgħajjat dak li hemm miktub fuq in-naħa l-oħra. 
Imbagħad il-grupp jagħmel l-assenjamenti. 

Wara li tlestu mill-kard 1, komplu skont l-ordni bil-kards nri 2, 3 u 4. Irrispettaw il-ħin allokat kif indikat 
fuq il-kard. Użaw din il-worksheet biex tieħdu noti. 

TIBDILIET MITLUBA MILL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA
Niżżlu t-tibdiliet mitluba (emendi) fil-qosor hawn taħt (il-kard nru 2).

TIBDILIET MILL-PARLAMENT EWROPEW
Hawn taħt niżżlu t-tibdiliet (l-emendi) tagħkom stess għall-proposta tal-liġi tal-Kummissjoni Ewropea. 
Din hija l-liġi l-ġdida tagħkom. Huwa rakkomandat li tqisu kemm it-tibdiliet mitluba mill-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea (fuq il-kard nru 2), kif ukoll l-informazzjoni mogħtija mid-diversi partijiet ikkonċernati 
(il-kard nru 3). 

Elenkaw l-argumenti / ir-raġunijiet għaliex intom, bħala Membri tal-Parlament Ewropew, temmnu li l-liġi 
li għadhom kif ħloqtu toffri l-aħjar soluzzjoni (il-kard nru 4).  

1.

2.

3.
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1. PROPOSTA GĦAL LIĠI MILL-KUMMISSJONI EWROPEA  
“IT-TIPJIP FL-UE”

Biex tipprevjeni liż-żgħażagħ milli jaqbdu t-tipjip, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi...  

Artikolu 1: ...Li tagħmel it-twissijiet dwar is-saħħa fuq il-pakketti tas-sigaretti obbligatorji, kif deċiż fir-
regolamenti preċedenti tal-UE.

Artikolu 2: ...Li d-disinn tal-pakketti ma jistax jibqa’ jvarja bejn il-manifatturi. Il-pakketti kollha jridu jkunu 
standardizzati u tipa waħda biss tista’ tintuża biex jissemmew l-isem, id-ditta u l-manifattur.  

Artikolu 3: ... Li l-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk jiġi pprojbit għal nies taħt it-18-il sena madwar l-UE kollha.

Ċaħda ta’ responsabbiltà: La l-forma u lanqas il-kontenut ta’ dan l-eżerċizzju ma joffru rappreżentazzjoni kompluta u eżatta tar-realtà, u lanqas ma jirrappreżentaw 
il-fehmiet propji tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew tal-gruppi tal-lobbjar. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju ta’ 
simulazzjoni huwa purament edukattiv, u din hija l-unika bażi vera għal uħud mill-għażliet li saru. 

Ċaħda ta’ responsabbiltà: La l-forma u lanqas il-kontenut ta’ dan l-eżerċizzju ma joffru rappreżentazzjoni kompluta u eżatta tar-realtà, u lanqas ma jirrappreżentaw 
il-fehmiet propji tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew tal-gruppi tal-lobbjar. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju ta’ 
simulazzjoni huwa purament edukattiv, u din hija l-unika bażi vera għal uħud mill-għażliet li saru. 
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2. PROPOSTA GĦAL LIĠI MILL-KUMMISSJONI EWROPEA 
“ARMATA TAL-UE?”

Biex l-UE ssir aktar b’saħħitha fid-dinja, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi... 

Artikolu 1: ...L-istabbiliment ta’ armata Ewropea. 

Artikolu 2: ...Li din l-armata tiġi skjerata matul diżastri umanitarji, bħal nixfiet u għargħar, kemm fi ħdan 
kif ukoll barra mill-UE. Se tkun tista’ tintervjeni wkoll f ’kunflitti barra mill-UE, eż. fis-Sirja. 



Ċaħda ta’ responsabbiltà: La l-forma u lanqas il-kontenut ta’ dan l-eżerċizzju ma joffru rappreżentazzjoni kompluta u eżatta tar-realtà, u lanqas ma jirrappreżentaw 
il-fehmiet propji tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew tal-gruppi tal-lobbjar. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju ta’ 
simulazzjoni huwa purament edukattiv, u din hija l-unika bażi vera għal uħud mill-għażliet li saru. 

Ċaħda ta’ responsabbiltà: La l-forma u lanqas il-kontenut ta’ dan l-eżerċizzju ma joffru rappreżentazzjoni kompluta u eżatta tar-realtà, u lanqas ma jirrappreżentaw 
il-fehmiet propji tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew tal-gruppi tal-lobbjar. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju ta’ 
simulazzjoni huwa purament edukattiv, u din hija l-unika bażi vera għal uħud mill-għażliet li saru. 

3. PROPOSTA GĦAL LIĠI MILL-KUMMISSJONI EWROPEA  
“L-UE U T-TISĦIN GLOBALI”

Biex jiġi evitat milli t-temperaturi globali jiżdiedu b’aktar mil-limitu kritiku ta’ 2° Celsius, il-Kummissjoni 
Ewropea tipproponi li: 

Artikolu 1. ... Tal-anqas 50 % tal-konsum finali tal-enerġija fl-UE jenħtieġ li jiġi minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, bħall-enerġija solari u mir-riħ, sas-sena 2030. Sal-2050, din trid tilħaq il-100 %. 

Artikolu 2. ...L-UE taqdi rwol primarju fil-konferenzi klimatiċi internazzjonali u tikkonvinċi lil pajjiżi oħra 
fid-dinja biex jieħdu azzjoni serja.

EUROPE@SCHOOL

EUROPE@SCHOOL

4. PROPOSTA GĦAL LIĠI MILL-KUMMISSJONI EWROPEA  
“ID-DEMOKRAZIJA EWROPEA”

Biex jiġu involuti aktar iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, u biex tiġi żgurata perċezzjoni korretta tal-UE, il-
Kummissjoni Ewropea tipproponi li:

Artikolu 1. ... Għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri kollha jintroduċu votazzjoni 
obbligatorja. B’hekk, iċ-ċittadini kollha jkunu obbligati jirriflettu dwar lil min jagħżlu biex 
jirrappreżentahom fil-Parlament Ewropew.

Artikolu 2. ... “L-Assemblea taċ-Ċittadin Ewropew”, magħmula minn numru ta’ ċittadini magħżula 
b’mod aleatorju li tinbidel kull darba, se tagħti kontribut fuq il-leġiżlazzjoni ġdida kollha. Il-
Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kollha għandhom 
iqisu l-kontribut tal-Assemblea taċ-Ċittadini Ewropej fid-deċiżjonijiet tagħhom.



5. PROPOSTA GĦAL LIĠI MILL-KUMMISSJONI EWROPEA  
“IR-RIFUĠJATI FL-EWROPA”

Biex tiġi indirizzata l-wasla attwali u dik futura possibbli tal-migranti u tal-applikanti għall-ażil fl-UE, u 
biex jiġi żgurat qsim ġust tal-ispejjeż, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li...  

Artikolu 1: ... Kull Stat Membru tal-UE joffri kenn lill-applikanti għall-ażil* skont ir-rekwiżiti minimi 
Ewropej: Kull applikant għall-ażil għandu dritt għall-ikel, għal kenn, għal edukazzjoni, għal 
kura tas-saħħa u għal aċċess għax-xogħol filwaqt li tkun għadha qed tiġi pproċessata 
l-applikazzjoni tiegħu. 

Artikolu 2: ... Jenħtieġ li jkun hemm pjan permanenti ta’ rilokazzjoni għall-persuni li jfittxu ażil madwar 
l-UE kollha. B’dan il-mod, kull pajjiż jixħet l-istess ammont ta’ sforz. 

Artikolu 3: ... Id-determinazzjoni tan-numru ta’ applikanti għall-ażil imqiegħda f’kull pajjiż hija bbażata 
fuq diversi kriterji:  
- Il-prodott nazzjonali gross (PNG) ta’ kull pajjiż 
- Popolazzjoni 
- Rati tal-qgħad 
- Sforzi diġà mwettqa għall-kenn u għar-risistemazzjoni ta’ rifuġjati minn żoni mifnija bil-gwerra  

Artikolu 4: ... Jenħtieġ li jkun hemm missjoni ta’ salvataġġ Ewropea fuq skala kbira għall-migranti* fil-
bżonn fil-Baħar Mediterran biex jiġu evitati mwiet ġodda possibbli. Kull Stat Membru tal-UE 
huwa obbligat jikkontribwixxi għal din il-missjoni skont il-PNG tiegħu.

Ċaħda ta’ responsabbiltà: La l-forma u lanqas il-kontenut ta’ dan l-eżerċizzju ma joffru rappreżentazzjoni kompluta u eżatta tar-realtà, u lanqas ma jirrappreżentaw 
il-fehmiet propji tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew tal-gruppi tal-lobbjar. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju ta’ 
simulazzjoni huwa purament edukattiv, u din hija l-unika bażi vera għal uħud mill-għażliet li saru. 

* TERMINI EWLENIN:
Migrant: Kull persuna li tiċċaqlaq mill-pajjiż tal-oriġini tagħha għal kwalunkwe raġuni. Dan hija kelma ġenerali. 
Rifuġjat: Rifuġjat huwa migrant speċjali: persuna li tiġi sfurzata taħrab minn pajjiżha minħabba persekuzzjoni, gwerra jew vjolenza. Rifuġjat ikollu biża’ 
ġustifikat ta’ persekuzzjoni għal raġunijiet ta’ razza, ta’ reliġjon, ta’ nazzjonalità, ta’ fehma politika jew ta’ appartenenza għal grupp soċjali partikolari.
Applikant għall-ażil: Meta r-rifuġjati jfittxu refuġju f’pajjiż ieħor, huma japplikaw għall-ażil – jiġifieri d-dritt li jiġu rikonoxxuti bħala rifuġjati u jirċievu 
protezzjoni legali u assistenza materjali. Sakemm l-applikazzjoni tagħhom tkun għadha pendenti, huma jissejħu “applikanti għall-ażil”.
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1.  Jekk jogħġobkom aqraw il-proposta għal liġi 
tal-Kummissjoni Ewropea. (minuta)

2.  Iddiskutu l-proposta fil-qosor fi ħdan il-grupp: 
Dwar xiex inhi? Itolbu informazzjoni addizzjonali 
mingħand l-għalliem(a) jekk ikun hemm bżonn. 
(minuta)

3.  Kull membru tal-grupp jieħu mument biex 
jaħseb jekk jaqbilx mal-proposta jew le. Wara, 
kulħadd ikollu ċans biex jippreżenta l-fehma 
tiegħu lill-membri l-oħra  
tal-grupp. 

Il-Kunsill tal-Ministri ma jaqbilx f ’kollox mal-proposta tal-
Kummissjoni Ewropea. Aħna nixtiequ naraw it-tibdiliet 
li ġejjin:

Artikolu 2: Il-logo tad-ditti tas-sigaretti jista’ jintwera fuq 
il-pakketti

Artikolu 3: L-Istati Membri biss jistgħu jiddeterminaw 
il-limitu ta’ età għax-xiri ta’ prodotti tat-tabakk. L-UE ma 
tistax.

Jekk jogħġbok niżżel dawn it-tibdiliet (l-emendi) fuq 
il-worksheet. (2 minuti)

Iż-żgħażagħ huma meqjusa mill-industrija 
tat-tabakk bħala s-”sostituti tat-tipjip”: dawn 
iridu jieħdu post in-nies kollha li jmutu 
minħabba l-konsegwenzi tat-tipjip. Din hija 
r-raġuni għaliex aħna nitolbu lill-Parlament 
Ewropew biex iżid il-limitu ta’ età għax-xiri 
tat-tabakk minn 18 għal 21 sena. 

Ħloqtu l-liġi adattata tagħkom stess.  
Issa tridu ġġibu l-appoġġ tal-Parlament 
Ewropew kollu. Ħejju preżentazzjoni qasira 
tal-liġi l-ġdida tagħkom għall-MPE l-oħra (sħabek 
tal-klassi). 

Użaw din il-worksheet u imxu kif ġej: (3 min)

1.  Ħudu l-proposta għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni 
Ewropea u xi ħadd minnkom jaqraha jgħajjat.

2.  Għidu lil sħabkom tal-klassi li t-tibdiliet intalbu  
mill-Kunsill.

3.  Xi ħadd minnkom jaqra l-liġi l-ġdida tagħkom jgħajjat.

4.  Agħtu 2 jew 3 raġunijiet jew argumenti għaliex intom 
taħsbu li din hija miżura tajba għaċ-ċittdini tal-UE. 
Ħejjuhom minn qabel u iktbuhom fuq il-worksheet.

-  26 % tal-popolazzjoni globali tal-UE u 29 
% tar-residenti tal-UE ta’ bejn il-15 u l-24 
sena jpejpu. 

-  80 % jibdew ipejpu qabel jagħlqu t-18-il sena.

-  Tnejn minn kull tlieta jmutu bit-tipjip. 

-  It-tabakk huwa responsabbli għal kważi 700 000 
mewta fl-UE kull sena. 

-  Miljuni ta’ nies qed ibatu b’mard relatat mat-tipjip, 
bħall-kanċer. 

-  L-UE tikkalkula li t-tipjip qed jiswa lis-sistema tal-
kura tas-saħħa fl-Ewropa madwar EUR 25 biljun 
fis-sena. 

IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

IL-KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEA

FONDAZZJONI GĦALL-
PREVENZJONI TAT-TIPJIP FOST 
IŻ-ŻGĦAŻAGĦ

FATTI U ĊIFRI

IL-PARLAMENT  
EWROPEW

Aħna kuntenti ħafna b’din il-proposta 
l-ġdida. Irridu nipprevjenu lin-nies milli 
jibdew ipejpu u nemmnu li l-pakketti newtrali 
se jagħmlu t-tipjip ħafna anqas attraenti. 

Inħeġġu bis-saħħa lill-Parlament Ewropew 
biex iżomm din il-proposta għal liġi.

Aħna, l-industrija tat-tabakk, m’aħniex kuntenti 
bil-proposta l-ġdida mill- 

Kummissjoni Ewropea. Nitolbu lill-Parlament 
Ewropew jirrifjutaha. Aħna diġà għamilna ħafna 
sforzi: Ir-reklami għat-tabakk ġew ipprojbiti u diġà 
hemm twissijiet kbar fuq l-imballaġġ. Tinsewx 
li bis-saħħa tal-industrija tat-tabakk il-gvernijiet 
jaqilgħu aktar minn EUR 100 biljun fis-sena 
permezz tad-dħul mit-taxxa. Aħna nħaddmu wkoll 
ħafna nies. Din il-liġi tista’ tfisser it-telf ta’ 175,000 
impjieg fl-UE.  

IL-FONDAZZJONI  
KONTRA L-KANĊER

L-INDUSTRIJA  
TAT-TABAKK

Issa intom imisskom. Bħala Membri tal- Parlament 
Ewropew, intom tistgħu tbiddlu l-proposta għal liġi 
skont dak li intom taħsbu li huwa fl-aħjar interess taċ-
ċittadini tal-UE. IŻDA: Tridu tqisu l-opinjonijiet tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea (ara n-nru 2), kif ukoll il-proposta 
għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea. Użaw ukoll 
l-informazzjoni dwar il-partijiet ikkonċernati (gruppi ta’ 
pressjoni). 

Ħudu dawn il-passi:

1.  Dawru l-kards tal-partijiet ikkonċernati waħda, 
waħda u aqrawhom tgħajtu (kull membru tal-grupp 
jaqra jgħajjat waħda mill-kards, imbagħad min 
imissu). Dawn huma kards b’simbolu fir-rokna. 
Komplu sakemm taqraw il-kards kollha. (2 min)

2.  Ixħtu l-kards bil-wiċċ fejn hemm il-kitba ‘l fuq biex 
il-membri kollha tal-grupp ikunu jistgħu jaraw 
l-informazzjoni.

3.  Iddiskutu l-proposta għal liġi oriġinali fil-grupp 
tagħkom u aqraw kull artikolu. Ibda bl-Artikolu 1: 
Min jaqbel u min ma jaqbilx? Użaw l-informazzjoni 
mill-partijiet ikkonċernati għall-argumenti tagħkom. 
Agħmlu dan għall-artikoli kollha. (6 min)

4.  Agħmlu liġi adattata li l-membri tal-grupp kollha 
jaqblu dwarha. Intom tistgħu tbiddlu l-kontenut tal-
artikoli, tħassruhom jew iżżidu artikoli ġodda. Iktbu 
l-liġi ġdida/adattata tagħkom fuq il-worksheet.  
(6 min) 

TEMA 1:
IT-TIPJIP FL-UE
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1.  Jekk jogħġobkom aqraw il-proposta għal liġi 
tal-Kummissjoni Ewropea. (minuta)

2.  Iddiskutu l-proposta fil-qosor fi ħdan il-grupp: 
Dwar xiex inhi? Itolbu informazzjoni addizzjonali 
mingħand l-għalliem(a) jekk ikun hemm bżonn. 
(minuta)

3.  Kull membru tal-grupp jieħu mument biex 
jaħseb jekk jaqbilx mal-proposta jew le. Wara, 
kulħadd ikollu ċans biex jippreżenta l-fehma 
tiegħu lill-membri l-oħra  
tal-grupp. 

Ħloqtu l-liġi adattata tagħkom stess.  
Issa tridu ġġibu l-appoġġ tal-Parlament 
Ewropew kollu. Ħejju preżentazzjoni qasira 
tal-liġi l-ġdida tagħkom għall-MPE l-oħra (sħabek 
tal-klassi). 

Użaw din il-worksheet u imxu kif ġej: (3 min)

1.  Ħudu l-proposta għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni 
Ewropea u xi ħadd minnkom jaqraha jgħajjat.

2.  Għidu lil sħabkom tal-klassi li t-tibdiliet intalbu  
mill-Kunsill.

3.  Xi ħadd minnkom jaqra l-liġi l-ġdida tagħkom jgħajjat.

4.  Agħtu 2 jew 3 raġunijiet jew argumenti għaliex intom 
taħsbu li din hija miżura tajba għaċ-ċittdini tal-UE. 
Ħejjuhom minn qabel u iktbuhom fuq il-worksheet.

• L-Istati Uniti tal-Amerika tmexxi lid-dinja 
fl-infiq militari (USD 649 biljun), segwita 
miċ-Ċina (USD 250 biljun) u l-Arabja 
Sawdija (USD 250 biljun).  (Statista, 2018)

• L-arsenali militari tad-dinja mistennija 
li jirduppjaw fid-daqs sal-2030, meta 
mqabbla mal-2016.

IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

IL-KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEAGRUPP TA’ RIFLESSJONI  

INDIPENDENTI

PROTESTA TAĊ-ĊITTADINIFATTI U ĊIFRI

IL-PARLAMENT  
EWROPEW

Fil-Libja u fl-Afganistan, is-sitwazzjoni marret 
għall-agħar wara l-intervent militari. L-armi ma 
jistgħux isolvu kunflitti. Aħna rridu li l-UE żżomm 
lura milli tinvesti f ’armata Ewropea. Il-poplu jinsab 
kontra din l-armata u ma jridx aktar flus jintefqu 
fuq id-Difiża Ewropea.

Kwistjoni oħra: Liema lingwa tkun mitkellma f’din 
l-armata? L-Ingliż? Il-Franċiż? Jew waħda mill-24 
lingwa uffiċjali l-oħra tal-UE? 

Aħna favur armata Ewropea ġdida b’mod parallel 
għall-armati nazzjonali eżistenti. Is-sikurezza tal-
Unjoni Ewropea trid tirbaħ. L-UE trid tiżviluppa 
l-politika tad-difiża tagħha stess b’urġenza minflok 
ma tiddependi mill-Istati Uniti għall-għajnuna fil-
każ ta’ attakk. Aħna nitolbu lill-Parlament Ewropew 
biex jipprovdi baġit supplimentari għall-iżvilupp ta’ 
din l-armata. Din hija fl-interess komuni tagħna.
 

NETWERK TA’ 
ORGANIZZAZZJONIJIET 
TAL-PAĊI 

L-INDUSTRIJA TAD-DIFIŻA

Issa intom imisskom. Bħala Membri tal- Parlament 
Ewropew, intom tistgħu tbiddlu l-proposta għal liġi 
skont dak li intom taħsbu li huwa fl-aħjar interess taċ-
ċittadini tal-UE. IŻDA: Tridu tqisu l-opinjonijiet tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea (ara n-nru 2), kif ukoll il-proposta 
għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea. Użaw ukoll 
l-informazzjoni dwar il-partijiet ikkonċernati (gruppi ta’ 
pressjoni). 

Ħudu dawn il-passi:

1.  Dawru l-kards tal-partijiet ikkonċernati waħda, 
waħda u aqrawhom tgħajtu (kull membru tal-grupp 
jaqra jgħajjat waħda mill-kards, imbagħad min 
imissu). Dawn huma kards b’simbolu fir-rokna. 
Komplu sakemm taqraw il-kards kollha. (2 min)

2.  Ixħtu l-kards bil-wiċċ fejn hemm il-kitba ‘l fuq biex 
il-membri kollha tal-grupp ikunu jistgħu jaraw 
l-informazzjoni.

3.  Iddiskutu l-proposta għal liġi oriġinali fil-grupp 
tagħkom u aqraw kull artikolu. Ibda bl-Artikolu 1: 
Min jaqbel u min ma jaqbilx? Użaw l-informazzjoni 
mill-partijiet ikkonċernati għall-argumenti tagħkom. 
Agħmlu dan għall-artikoli kollha. (6 min)

4.  Agħmlu liġi adattata li l-membri tal-grupp kollha 
jaqblu dwarha. Intom tistgħu tbiddlu l-kontenut tal-
artikoli, tħassruhom jew iżżidu artikoli ġodda. Iktbu 
l-liġi ġdida/adattata tagħkom fuq il-worksheet.  
(6 min) 

TEMA 2:
ARMATA TAL-UE?

Il-Kunsill tal-Ministri jfakkar lill-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-fatt li l-Istati Membri jiddeċiedu 
b’mod indipendenti dwar il-politika barranija u 
tad-difiża tagħhom. Għaldaqstant, il-Kunsill jipproponi 
t-tibdiliet li ġejjin:

Żieda mal-Artikolu 1: Din l-armata Ewropea tkun teżisti 
b’mod parallel għall-armati nazzjonali, u ma tiħdilhomx 
posthom.

Żieda mal-Artikolu 3: Kull Stat Membru jiddeċiedi b’mod 
awtonomu dwar il-kontribuzzjoni tiegħu għall-armata 
tal-UE, kemm bħala nies kif ukoll bħala riżorsi (flus, tankijiet, 
ajruplani, eċċ.) 

Jekk jogħġbok niżżel dawn it-tibdiliet (l-emendi) fuq il-
worksheet. (2 minuti)

In-natura u l-ambitu tal-kunflitti u s-sigurtà 
madwar id-dinja qed jinbidlu. It-theddidiet u atturi 
differenti qed joħolqu sfidi ġodda għad-difiża u 
s-sigurtà tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. 

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom 
għalhekk jingħaqdu biex ikollhom rwol importanti 
fid-dinja fuq livell militari.

Aħna ma rridux li l-UE tkun involuta f’kunflitti 
internazzjonali għaliex dan ikun riskju għas-
sikurezza tagħna hawnhekk fl-Ewropa. Il-
possibbiltajiet ta’ attakki terroristiċi fl-ibliet il-kbar 
Ewropej jiżdiedu. 

Barra minn hekk, jekk tinħoloq armata tal-UE, din 
għandha tkun skjerata għal operazzjonijiet ta’ 
għajnuna umanitarja biss.
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1.  Jekk jogħġobkom aqraw il-proposta għal liġi 
tal-Kummissjoni Ewropea. (minuta)

2.  Iddiskutu l-proposta fil-qosor fi ħdan il-grupp: 
Dwar xiex inhi? Itolbu informazzjoni addizzjonali 
mingħand l-għalliem(a) jekk ikun hemm bżonn. 
(minuta)

3.  Kull membru tal-grupp jieħu mument biex 
jaħseb jekk jaqbilx mal-proposta jew le. Wara, 
kulħadd ikollu ċans biex jippreżenta l-fehma 
tiegħu lill-membri l-oħra  
tal-grupp. 

Ħloqtu l-liġi adattata tagħkom stess.  
Issa tridu ġġibu l-appoġġ tal-Parlament 
Ewropew kollu. Ħejju preżentazzjoni qasira 
tal-liġi l-ġdida tagħkom għall-MPE l-oħra (sħabek 
tal-klassi). 

Użaw din il-worksheet u imxu kif ġej: (3 min)

1.  Ħudu l-proposta għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni 
Ewropea u xi ħadd minnkom jaqraha jgħajjat.

2.  Għidu lil sħabkom tal-klassi li t-tibdiliet intalbu  
mill-Kunsill.

3.  Xi ħadd minnkom jaqra l-liġi l-ġdida tagħkom jgħajjat.

4.  Agħtu 2 jew 3 raġunijiet jew argumenti għaliex intom 
taħsbu li din hija miżura tajba għaċ-ċittdini tal-UE. 
Ħejjuhom minn qabel u iktbuhom fuq il-worksheet.

• Id-dinja diġà hija 1°C aktar sħuna minn żmien 
ir-Rivoluzzjoni Industrijali minħabba l-emissjoni ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra prodotti mill-attivitajiet tal-
bniedem. 

• Jekk it-temperatura medja tiżdied b’2°C, mhux se nkunu 
aktar kapaċi nikkontrollaw il-konsegwenzi (għargħar, 
maltempati qawwija, żieda fil-livell tal-baħar, eċċ.).

• L-UE hija responsabbli għal 11% tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra fid-dinja. L-UE hija t-tielet l-akbar 
emittent wara ċ-Ċina u l-Istati Uniti.

• Fl-2018, 18.9 % tal-konsum gross finali tal-enerġija tal-UE 
ġie minn sorsi rinnovabbli. (Eurostat, 2020)

IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

IL-KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEA

IĊ-ĊITTADINIPANIL TAN-NU GĦAX-XJENZJATI 
IX-XJENZJATI

IL-PARLAMENT  
EWROPEW

Aħna kuntenti b’din il-proposta u nitolbu lill-
Parlament Ewropew biex ma jaqax għal dak li 
jgħidu l-lobbies taż-żejt u tal-faħam. L-evidenza 
turi li l-investiment f’ekonomija ekoloġika joħloq 
ukoll impjiegi ġodda. Għalhekk l-UE għandha 
tkompli b’dawn il-pjanijiet, irrispettivament mid-
deċiżjonijiet meħuda minn pajjiżi oħra fid-dinja.

Is-settur hekk imsejjaħ “enerġija rinnovabbli” 
għadu mhux lest. Għaldaqstant huwa impossibbli 
li nsiru nafu jekk nistgħux inserrħu esklużivament 
fuq l-enerġija rinnovabbli sal-2050. Huwa għalhekk 
li nħeġġu lill-Parlament Ewropew biex ma 
jiddependix fuq sorsi ta’ enerġija rinnovabbli biss, 
sabiex tiġi ssalvagwardjata l-provvista tal-enerġija 
għaċ-ċittadini u l-kumpaniji fl-UE.

L-AZZJONI KLIMATIKA IL-KUMPANIJI TAŻ-ŻEJT  
U TAL-FAĦAM

Issa intom imisskom. Bħala Membri tal- Parlament 
Ewropew, intom tistgħu tbiddlu l-proposta għal liġi 
skont dak li intom taħsbu li huwa fl-aħjar interess taċ-
ċittadini tal-UE. IŻDA: Tridu tqisu l-opinjonijiet tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea (ara n-nru 2), kif ukoll il-proposta 
għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea. Użaw ukoll 
l-informazzjoni dwar il-partijiet ikkonċernati (gruppi ta’ 
pressjoni). 

Ħudu dawn il-passi:

1.  Dawru l-kards tal-partijiet ikkonċernati waħda, 
waħda u aqrawhom tgħajtu (kull membru tal-grupp 
jaqra jgħajjat waħda mill-kards, imbagħad min 
imissu). Dawn huma kards b’simbolu fir-rokna. 
Komplu sakemm taqraw il-kards kollha. (2 min)

2.  Ixħtu l-kards bil-wiċċ fejn hemm il-kitba ‘l fuq biex 
il-membri kollha tal-grupp ikunu jistgħu jaraw 
l-informazzjoni.

3.  Iddiskutu l-proposta għal liġi oriġinali fil-grupp 
tagħkom u aqraw kull artikolu. Ibda bl-Artikolu 1: 
Min jaqbel u min ma jaqbilx? Użaw l-informazzjoni 
mill-partijiet ikkonċernati għall-argumenti tagħkom. 
Agħmlu dan għall-artikoli kollha. (6 min)

4.  Agħmlu liġi adattata li l-membri tal-grupp kollha 
jaqblu dwarha. Intom tistgħu tbiddlu l-kontenut tal-
artikoli, tħassruhom jew iżżidu artikoli ġodda. Iktbu 
l-liġi ġdida/adattata tagħkom fuq il-worksheet.  
(6 min) 

TEMA 3:
L-UE U T-TISĦIN GLOBALI

Il-Kunsill tal-Ministri huwa kuntent li l-Kummissjoni 
Ewropea qed tieħu t-tibdil fil-klima serjament. 
Minkejja dan, huwa jitlob it-tibdiliet li ġejjin:

Artikolu 2. 30% minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
sal-2030. Jiġu stabbiliti miżuri għall-2050 biss 
jekk l-Istati Uniti u ċ-Ċina jistabbilixxu miżuri 
b’saħħithom.

Jekk jogħġbok niżżel dawn it-tibdiliet (l-emendi) 
fuq il-worksheet. (2 minuti)

Aħna naħsbu li l-UE għandha tieħu miżuri 
b’saħħithom kontra t-tisħin globali. Aħna ottimisti 
b’mod kawt dwar il-proposta Ewropea u nemmnu 
li l-Parlament Ewropew se jagħmel dak kollu li jista’ 
biex ma jtaffihiex. 

Nuqqas ta’ intervent fit-tibdil fil-klima jkollu 
konsegwenzi severi għal kulħadd u jiswina EUR 
934 miljun fis-sena. U, mill-ġdid, iċ-ċittadini jkunu 
dawk li jħallsu ta’ dan, u mhux il-kumpaniji. 
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1.  Jekk jogħġobkom aqraw il-proposta għal liġi 
tal-Kummissjoni Ewropea. (minuta)

2.  Iddiskutu l-proposta fil-qosor fi ħdan il-grupp: 
Dwar xiex inhi? Itolbu informazzjoni addizzjonali 
mingħand l-għalliem(a) jekk ikun hemm bżonn. 
(minuta)

3.  Kull membru tal-grupp jieħu mument biex 
jaħseb jekk jaqbilx mal-proposta jew le. Wara, 
kulħadd ikollu ċans biex jippreżenta l-fehma 
tiegħu lill-membri l-oħra  
tal-grupp. 

Ħloqtu l-liġi adattata tagħkom stess.  
Issa tridu ġġibu l-appoġġ tal-Parlament 
Ewropew kollu. Ħejju preżentazzjoni qasira 
tal-liġi l-ġdida tagħkom għall-MPE l-oħra (sħabek 
tal-klassi). 

Użaw din il-worksheet u imxu kif ġej: (3 min)

1.  Ħudu l-proposta għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni 
Ewropea u xi ħadd minnkom jaqraha jgħajjat.

2.  Għidu lil sħabkom tal-klassi li t-tibdiliet intalbu  
mill-Kunsill.

3.  Xi ħadd minnkom jaqra l-liġi l-ġdida tagħkom jgħajjat.

4.  Agħtu 2 jew 3 raġunijiet jew argumenti għaliex intom 
taħsbu li din hija miżura tajba għaċ-ċittdini tal-UE. 
Ħejjuhom minn qabel u iktbuhom fuq il-worksheet.

• Ir-rata ta’ parteċipazzjoni għall-elezzjonijiet 
Ewropej fl-2019 kienet ta’ 50.7 %. 

• Il-votazzjoni hija obbligatorja fil-Belġju, il-Greċja 
u l-Lussemburgu biss. Madankollu, fil-Greċja, 
l-obbligu mhuwiex infurzat. 

• Il-ħtieġa għal aktar parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fil-proċess deċiżjonali issemmiet b’mod espliċitu 
f’nofs ir-rapporti nazzjonali tal-Konsultazzjoni 
taċ-Ċittadini Ewropej tal-2018 u l-2019.

IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

IL-KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEA

IĊ-ĊITTADINIFATTI U ĊIFRI

IL-PARLAMENT  
EWROPEW

L-Ewropej iridu influwenza akbar fil-
funzjonament tal-UE. Aħna ferm favur it-tieni 
parti ta’ din il-proposta, b’mod partikolari l-għażla 
aleatorja taċ-ċittadini. Ikun inutli li jsiru wegħdiet 
biex jintrebaħ post f ’din l-Assemblea. Dan jiżgura 
wkoll li “ċ-ċittadini ordinarji” jkunu involuti fil-
politika Ewropea. Dan l-aspett huwa importanti 
peress li l-biċċa l-kbira tal-istrumenti parteċipattivi 
attwali huma prinċipalment orjentati lejn 
l-interessi organizzati jew professjonali, jew esperti 
f ’qasam partikolari.

Aħna favur l-introduzzjoni tal-votazzjoni obbligatorja 
għall-elezzjonijiet Ewropej. Dan ifisser li r-riżultati tal-
elezzjoni jkunu jirriflettu l-opinjoni taċ-ċittadini kollha, 
inklużi ż-żgħażagħ. Dan l-aspett huwa importanti, 
peress li r-riċerka wriet li ħafna mill-votanti huma mill-
ġenerazzjonijiet aktar anzjani li jivvotaw, u dan jista’ 
joħloq distorsjoni fl-eżitu tal-elezzjoni. 

Barra minn hekk, in-nies spiss ikunu inqas familjari 
mal-livell tal-UE. Votazzjoni obbligatorja se tbiddel dan, 
minħabba li n-nies jaraw li jinformaw ruħhom qabel ma 
jivvutaw.

L-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA 
GĦALL-POLITIKA

GRUPP TA’ RIFLESSJONI GĦAD-
DEMOKRAZIJA

Issa intom imisskom. Bħala Membri tal- Parlament 
Ewropew, intom tistgħu tbiddlu l-proposta għal liġi 
skont dak li intom taħsbu li huwa fl-aħjar interess taċ-
ċittadini tal-UE. IŻDA: Tridu tqisu l-opinjonijiet tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea (ara n-nru 2), kif ukoll il-proposta 
għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea. Użaw ukoll 
l-informazzjoni dwar il-partijiet ikkonċernati (gruppi ta’ 
pressjoni). 

Ħudu dawn il-passi:

1.  Dawru l-kards tal-partijiet ikkonċernati waħda, 
waħda u aqrawhom tgħajtu (kull membru tal-grupp 
jaqra jgħajjat waħda mill-kards, imbagħad min 
imissu). Dawn huma kards b’simbolu fir-rokna. 
Komplu sakemm taqraw il-kards kollha. (2 min)

2.  Ixħtu l-kards bil-wiċċ fejn hemm il-kitba ‘l fuq biex 
il-membri kollha tal-grupp ikunu jistgħu jaraw 
l-informazzjoni.

3.  Iddiskutu l-proposta għal liġi oriġinali fil-grupp 
tagħkom u aqraw kull artikolu. Ibda bl-Artikolu 1: 
Min jaqbel u min ma jaqbilx? Użaw l-informazzjoni 
mill-partijiet ikkonċernati għall-argumenti tagħkom. 
Agħmlu dan għall-artikoli kollha. (6 min)

4.  Agħmlu liġi adattata li l-membri tal-grupp kollha 
jaqblu dwarha. Intom tistgħu tbiddlu l-kontenut tal-
artikoli, tħassruhom jew iżżidu artikoli ġodda. Iktbu 
l-liġi ġdida/adattata tagħkom fuq il-worksheet.  
(6 min) 

TEMA 4:
ID-DEMOKRAZIJA EWROPEA

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa favur li ċ-ċittadini 
jipparteċipaw aktar fl-affarijiet tal-UE. Madankollu, 
huwa jenfasizza li huma l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk 
jagħmlux il-votazzjoni obbligatorja. Huwa jitlob il-bidliet 
li ġejjin:

ARTIKOLU 1 Il-Kummissjoni Ewropea tista’ biss tħeġġeġ 
lill-Istati Membri jintroduċu l-votazzjoni obbligatorja. 
Huma l-Istati Membri li jieħdu d-deċiżjoni finali. 

ŻIEDA MAL-ARTIKOLU 2: “Din l-Assemblea tista’ biss tagħti 
pariri u ma għandha l-ebda setgħa oħra.”

Jekk jogħġbok niżżel dawn it-tibdiliet (l-emendi) fuq 
il-worksheet. (2 minuti)

In-nies ma għandhomx ikunu obbligati 
jivvutaw. L-adulti għandhom id-dritt jagħżlu 
li ma jivvotawx minħabba li ma jaħsbux li 
l-elezzjonijiet huma importanti jew jekk ma 
jaqblux ma’ ebda kandidat politiku jew mas-
sistema. 

Barra minn hekk, huwa aħjar li jivvotaw dawk 
biss li huma verament interessati fil-vot tal-UE, 
għaliex dawn ikunu l-aktar infurmati. Jekk tisforza 
nies li mhumiex interessati, dawn jistgħu jivvutaw 
bl-addoċċ, sempliċiment biex jissodisfaw rekwiżiti 
legali, jew jivvutaw għal kandidati frivoli jew li ma 
tantx huma serji.

GRUPP TA’ RIFLESSJONI  
INDIPENDENTI

Ħafna miċ-ċittadini regolari mhumiex esperti. 
Għaliex l-istituzzjonijiet għandhom jagħtuhom tali 
rwol importanti? Minflok assemblea ta’ ċittadini, 
il-grupp ta’ riflessjoni tagħna jirrakkomanda 
li jintgħażlu esperti fil-qasam, mill-industrija, 
mid-dinja akkademika u mill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili.
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1.  Jekk jogħġobkom aqraw il-proposta għal 
liġi tal-Kummissjoni Ewropea. (minuta)

2.  Iddiskutu l-proposta fil-qosor fi ħdan il-grupp: 
Dwar xiex inhi? Itolbu informazzjoni addizzjonali 
mingħand l-għalliem(a) jekk ikun hemm bżonn. 
(minuta)

3.  Kull membru tal-grupp jieħu mument biex 
jaħseb jekk jaqbilx mal-proposta jew le. Wara, 
kulħadd ikollu ċans biex jippreżenta l-fehma 
tiegħu lill-membri l-oħra  
tal-grupp. 

Ħloqtu l-liġi adattata tagħkom stess.  
Issa tridu ġġibu l-appoġġ tal-Parlament 
Ewropew kollu. Ħejju preżentazzjoni qasira 
tal-liġi l-ġdida tagħkom għall-MPE l-oħra 
(sħabek tal-klassi). 

Użaw din il-worksheet u imxu kif ġej: (3 min)

1.  Ħudu l-proposta għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni 
Ewropea u xi ħadd minnkom jaqraha jgħajjat.

2.  Għidu lil sħabkom tal-klassi li t-tibdiliet intalbu  
mill-Kunsill.

3.  Xi ħadd minnkom jaqra l-liġi l-ġdida tagħkom jgħajjat.

4.  Agħtu 2 jew 3 raġunijiet jew argumenti għaliex intom 
taħsbu li din hija miżura tajba għaċ-ċittdini tal-UE. 
Ħejjuhom minn qabel u iktbuhom fuq il-worksheet.

• Numru bla preċedent ta’ persuni fid-dinja, 70.8 
miljun, kienu sfurzati jħallu djarhom (UNHCR, 
2019).

• 14 % tar-rifuġjati kollha fid-dinja huma ospitati fl-
Ewropa (UNHCR, 2019).

• Dan minħabba li riedu jaħarbu miIl-gwerra (eż. is-Sirja), 
it-taqlib (eż l-Afganistan, il-Libja) u t-terroriżmu (eż. 
in-Niġerja, l-Eritrea).

•    Mill-2014 s’issa mietu ‘l fuq minn 20 000 persuna waqt 
li kienu qed jippruvaw jaqsmu l-Baħar Mediterran 
(Proġett Missing Migrants, 2019).

IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

IL-KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEA

PROTESTA TAĊ-ĊITTADINIFATTI U ĊIFRI

IL-PARLAMENT  
EWROPEW

Jekk l-UE verament temmen li d-drittijiet tal-bniedem 
huma importanti, allura jeħtieġ li tieħu azzjoni u 
ssalva l-ħajjiet tal-bnedmin. Aħna nitolbu lill-Parlament 
Ewropew biex jappoġġa din il-proposta għaliex huwa 
assolutament neċessarju approċċ Ewropew. Inħeġġu 
wkoll lill-UE tipprovdi soluzzjonijiet ġuridiċi għal dawk 
li japplikaw għall-asil minn barra l-UE. Bħalissa, in-nies 
jistgħu japplikaw biss hekk kif jidħlu fit-territorju tal-UE, 
u dan iġegħelhom jidħlu illegalment u jieħdu riskji bla 
bżonn.

L-integrazzjoni tajba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi mhux 
tal-UE fis-suq tax-xogħol tal-UE tirrappreżenta 
opportunità għas-soċjetajiet tagħna. Ladarba 
jkunu integrati sew dawn jistgħu jgħinu biex itejbu 
l-funzjonament u l-prestazzjoni tas-suq tax-xogħol 
u jappoġġaw is-sostenibbiltà fiskali. Fid-dawl 
tal-popolazzjoni Ewropea li qed tixjieħ, dan huwa 
partikolarment neċessarju sabiex jiġi żgurat li 
l-pensjonijiet ikomplu jiġu ffinanzjati. 
 

AMNESTY  
INTERNATIONAL

IMPJEGATURI GĦALL-
INTEGRAZZJONI

Issa intom imisskom. Bħala Membri tal- Parlament 
Ewropew, intom tistgħu tbiddlu l-proposta għal liġi 
skont dak li intom taħsbu li huwa fl-aħjar interess taċ-
ċittadini tal-UE. IŻDA: Tridu tqisu l-opinjonijiet tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea (ara n-nru 2), kif ukoll il-proposta 
għal liġi oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea. Użaw ukoll 
l-informazzjoni dwar il-partijiet ikkonċernati (gruppi ta’ 
pressjoni). 

Ħudu dawn il-passi:

1.  Dawru l-kards tal-partijiet ikkonċernati waħda, 
waħda u aqrawhom tgħajtu (kull membru tal-grupp 
jaqra jgħajjat waħda mill-kards, imbagħad min 
imissu). Dawn huma kards b’simbolu fir-rokna. 
Komplu sakemm taqraw il-kards kollha. (2 min)

2.  Ixħtu l-kards bil-wiċċ fejn hemm il-kitba ‘l fuq biex 
il-membri kollha tal-grupp ikunu jistgħu jaraw 
l-informazzjoni.

3.  Iddiskutu l-proposta għal liġi oriġinali fil-grupp 
tagħkom u aqraw kull artikolu. Ibda bl-Artikolu 1: 
Min jaqbel u min ma jaqbilx? Użaw l-informazzjoni 
mill-partijiet ikkonċernati għall-argumenti tagħkom. 
Agħmlu dan għall-artikoli kollha. (6 min)

4.  Agħmlu liġi adattata li l-membri tal-grupp kollha 
jaqblu dwarha. Intom tistgħu tbiddlu l-kontenut tal-
artikoli, tħassruhom jew iżżidu artikoli ġodda. Iktbu 
l-liġi ġdida/adattata tagħkom fuq il-worksheet.  
(6 min) 

TEMA 5:
IR-RIFUĠJATI FL-EWROPA

Il-Kunsill tal-Ministri huwa tal-fehma li l-Istati Membri 
jeħtiġilhom jiddeċiedu b’mod awtonomu fuq din il-
kwistjoni. Il-Kunsill irid it-tibdiliet li ġejjin:

Artikolu 2: L-Istati Membri jżommu d-deċiżjoni finali dwar 
jekk jiħdux sehem fil-pjan ta’ rilokazzjoni.

Artikolu 3: L-Istati Membri jiddeċiedu b’mod awtonomu 
kemm-il rifuġjat se jospitaw.

Artikolu 4: Kull pajjiż jieħu d-deċiżjoni finali dwar il-
kontribuzzjoni tiegħu.

Jekk jogħġbok niżżel dawn it-tibdiliet (l-emendi) fuq 
il-worksheet. (2 minuti)

Il-pajjiżi tagħna ma jistgħux jospitaw lill-
applikanti kollha għall-ażil. La għandna 
l-ispazju u lanqas il-flus. L-uniku mod ta’ kif 
nistgħu nżommu l-istil ta’ ħajja tagħna huwa li ma 
naċċettaw lil ħadd minn barra l-UE. Aħna nesiġu 
li kull Stat Membru jkun jista’ jiddeċiedi b’mod 
awtonomu kif jimmaniġġja l-applikanti għall-ażil u 
kemm-il wieħed minnhom jaċċetta. L-UE ma tistax 
timponi xi ħaġa fuq l-Istati Membri.

GRUPP TA’ RIFLESSJONI  
INDIPENDENTI

Il-pajjiżi fin-Nofsinhar tal-UE għandhom l-akbar 
fluss ta’ migranti minħabba li huma l-eqreb 
tar-rotot migratorji attwali. Dan ifisser li jkollhom 
jospitaw l-aktar persuni li jfittxu asil, u dan jiswa 
l-flus. L-Istati Membri l-oħra tal-UE għandhom 
ikunu solidari magħhom. Din hija r-raġuni l-għala 
aħna nappoġġaw il-proposta leġiżlattiva tal-
Kummissjoni Ewropea.


