
L-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom

Iċ-ċittadinanza tal-UE hija kisba sinifikanti tal-proġett Ewropew. Din ma tissostitwixxix iċ-ċittadinanza nazzjonali: int ċittadin 
Ewropew jekk int ċittadin ta’ xi wieħed mis-27 Stat Membru. Bħala ċittadin tal-UE, inti tgawdi pereżempju l-moviment liberu fl-UE 
kif ukoll id-drittijiet politiċi u demokratiċi, bħad-dritt li tipparteċipa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 
Kull tliet snin, il-Kummissjoni tirrapporta dwar kif iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom fil-ħajja tagħhom ta’ 
kuljum, meta jaħdmu, jivvjaġġaw, jistudjaw jew jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-UE. Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza 
tal-2020 juri biċ-ċar li ċ-ċittadini tal-UE qed jagħmlu użu aktar ta’ spiss mid-drittijiet tagħhom, viżibbli pereżempju f’rata 
ogħla ta’ votanti. Fl-istess ħin tfaċċaw sfidi ġodda, mhux l-inqas fil-kuntest tat-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19. Li tkun 
konxju tal-fatt li inti ċittadin tal-UE huwa l-ewwel pass lejn użu aħjar tad-drittijiet tiegħek.
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Figura 1 – Il-grad ta’ familjarità mat-terminu “ċittadin tal-Unjoni Ewropea” (% - UE)

Aktar minn 90% ta’ dawk li 
wieġbu għall-Ewrobarometru 
huma familjari mat-terminu 
“ċittadin tal-Unjoni Ewropea”.
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Figura 2 – L-għadd ta’ votanti li ħarġu jivvutaw fl-elezzjoni parlamentari 
Ewropea (2004 – 2019)
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Il-libertà tal-moviment, li tippermetti lil 
kwalunkwe ċittadin tal-UE li jgħix, jaħdem jew 
jistudja fi kwalunkwe Stat Membru, hija d-dritt 
li huwa l-aktar għażiż għaċ-ċittadini tal-UE.

Figura 3 – Il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE fi ħdan l-UE jġib 
benefiċċji ġenerali lill-ekonomija ta’ (IL-PAJJIŻ TAGĦNA) (% - UE)

Id-demokraziji jiddependu fuq 
il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
tagħhom. L-Ewropej qed jagħmlu 
użu dejjem akbar mid-drittijiet 
elettorali tagħhom, kif muri fl-e-
lezzjonijiet tal-2019 tal-Parla-
ment Ewropew.

Sors: Il-Parlament Ewropew f’kollaborazzjoni ma’ Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

Biex tkompli ssaħħaħ il-parteċipazzjoni u l-inklużjoni demokratika, il-Kummissjoni se...

Biex tiffaċilita l-moviment liberu u tissimplifika l-ħajja ta’ kuljum, il-Kummissjoni se...

   Taġġorna r-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-vot ta’ ċittadini mobbli tal-UE fl-elezzjonijiet muniċi-
pali u Ewropej. 

   Taħdem aktar mill-qrib man-Netwerk Ewropew ta’ Kooperazzjoni dwar l-Elezzjonijiet.

   Tappoġġa osservazzjoni indipendenti tal-elezzjonijiet.

   Tappoġġa d-demokrazija deliberattiva u l-innovazzjoni tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess 
leġiżlattiv tal-UE.

   Tappoġġa l-inklużjoni taċ-ċittadini tal-UE fis-soċjetà tal-UE.

   Tqajjem kuxjenza dwar ir-rabta importanti bejn l-attivitajiet kulturali, it-tolleranza u l-parteċipazz-
joni demokratika.

   Taġġorna l-linji gwida tal-UE dwar il-moviment liberu filwaqt li tqis il-miżuri introdotti minħabba 
tħassib dwar is-saħħa pubblika kif ukoll id-diversità tal-familji (“il-familji qawsalla”).

   Tippromwovi l-inklużjonijiet ta’ soluzzjonijiet transkonfinali tal-gvern elettroniku u tan-negozju elet-
troniku f’karti tal-identità li jkunu għadhom kif inħarġu. 

  Tipproteġi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit, f’konformità mal-ftehim dwar l-irtirar.

  Tappoġġa l-iżvilupp ta’ pjanifikaturi tal-vjaġġi li jinvolvu diversi modi ta’ trasport.
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Il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE fi żminijiet ta’ kriżi

   Tkompli tibni Unjoni Ewropea tas-Saħħa b’saħħitha u timplimenta flimkien mal-Istati Membri 
l-istrateġija tal-UE għat-tilqim kontra l-COVID-19.

   Tirrevedi r-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni konsulari sabiex ittejjeb il-kapaċità tal-UE u tal-
Istati Membri li jipproteġu liċ-ċittadini Ewropej fi żminijiet ta’ kriżi.

Bejn Frar u Mejju 2020, l-Istati Membri, 
appoġġati mill-Kummissjoni Ewropea u 
s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, 
ġabu lura aktar minn 600 000 ċittadin 
Ewropew affettwati minn restrizzjonijiet fuq 
l-ivvjaġġar madwar id-dinja.

Il-pandemija tal-COVID-19 affettwat lilna lkoll, għalkemm 
b’modi differenti. Il-pandemija enfasizzat ukoll l-inu-
gwaljanzi eżistenti fis-soċjetà tagħna. L-Ewropa rri-
spondiet fuq ħafna livelli, bl-involviment tal-gvernijiet 
nazzjonali, l-industrija u s-soċjetà ċivili.

Il-protezzjoni u l-promozzjoni taċ-ċittadinanza tal-UE

Matul dawn l-aħħar tliet deċennji, aktar minn 
10 miljun persuna pparteċipaw fl-Erasmus+ u 
l-programmi li ppreċedewh, billi bnew rabtiet 
u identità kondiviża madwar l-UE.

Iċ-ċittadinanza tal-UE hija simbolu tal-identità Ewropea 
komuni tagħna – ibbażata fuq l-ugwaljanza, in-nondiskri-
minazzjoni u l-inklużjoni. Il-promozzjoni u l-protezzjoni 
tal-valuri u l-integrità taċ-ċittadinanza tal-UE huma ta’ 
importanza speċjali.

   Tkompli tissorvelja “l-iskemi tal-passaporti tad-deheb” għaċ-ċittadinanza tal-UE u taġixxi kif 
meħtieġ.

   Tipproponi miżuri ġodda ta’ ugwaljanza u ta’ kontra d-diskriminazzjoni.

   Trawwem is-sens ta’ identità Ewropea fost iż-żgħażagħ permezz tal-programm ERASMUS+, 
il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u l-Azzjonijiet Jean Monnet.

   Tkompli tissorvelja l-impatt tal-miżuri restrittivi stabbiliti matul il-kriżi tal-COVID-19 fuq 
id-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE u d-dibattitu demokratiku ġust.

Biex tħares u tippromwovi ċ-ċittadinanza tal-UE, il-Kummissjoni se...

Biex tipproteġi liċ-ċittadini tal-UE fi żminijiet ta’ kriżi, il-Kummissjoni se...

DS-06-20-180-M
T-N

ISBN 978-92-76-27408-7 
doi : 10.2838/1689103


