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Għaliex għandek tivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
 
 
 
L-Unjoni Ewropea (l-UE) tieħu deċiżjonijiet li jaffettwawlek ħajtek, kuljum. Hija responsabbli għal bosta 
kwistjonijiet importanti u prattiċi – sew jekk tkun qed tgħin negozji jiffaċċjaw il-kriżi finanzjarja sew jekk 
tkun qed tnaqqas il-qgħad, taħdem għal ambjent iktar nadif jew iktar sikur, ivvjaġġar eħfef jew 
telefonati orħos. 
 
Kif inti jista' jkollok sehem fid-deċiżjonijiet tal-UE? 
Permezz tal-Parlament Ewropew – elett biex jirrappreżenta lilek u lin-nies l-oħra kollha li qed jgħixu fl-
Unjoni Ewropea.  
 
Il-Parlament Ewropew għandu parti kruċjali fit-teħid ta' deċiżjonijiet fl-UE. 
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Baġit u Finanzi 
 

 
 

• Kont taf li l-Parlament Ewropew kellu parti ewlenija fil-ħolqien tal-Ewro? 
 

L-Ewro, introdott fl-1999, issa huwa użat minn 329 miljun ruħ f'16-il pajjiż. Huwa sar munita dinjija 
importanti. B'munita Ewropea waħda sar iktar faċli li jsir kummerċ transkonfinali. Huwa 
jippermettilek bħala konsumatur li tixtri minn fejn trid billi tqabbel il-prezzijiet f'pajjiżi differenti, u 
biex issiefer mingħajr ma ssarraf il-flus. Iż-żona tal-Ewro tagħmel tajjeb għal aktar minn 16,5 % tal-
PGD dinji u għal aktar minn 30 % tal-kummerċ dinji (inkluż il-kummerċ fi ħdan l-UE).  
 
 

• Kont taf li l-Parlament Ewropew għandu parti ewlenija fid-deċiżjoni dwar kif jintefaq il-baġit tal-
UE ta' xi EUR 133 biljun kull sena?  

 
45 % tiegħu, jew xi EUR 60 biljun, bħalissa jintefqu biex ikunu promossi l-kompetittività, it-tkabbir u 
l-impjiegi kif ukoll biex jitnaqqsu d-differenzi bejn ir-reġjuni l-aktar sinjuri u dawk l-ifqar. Din id-
differenza tnaqqset b'madwar wieħed minn sitta bejn is-sena 2000 u l-2006. 

 
 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew għandu sehem deċiżiv dwar kif l-UE tonfoq xi EUR 7,5 biljun 

fis-sena fuq Riċerka u Żvilupp? 
 
Bħalissa, pereżempju, ir-riċerkaturi tal-UE qed jaħdmu fuq modi aħjar biex tkun imħarsa art li 
tinsab fil-baxx (u għalhekk id-djar u l-għixien tan-nies) kontra l-għargħar. Il-baġit tal-UE għar-
Riċerka u l-Iżvilupp qed jintefaq ukoll f'oqsma oħra li għandhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' 
nies komuni, bħas-saħħa, is-sikurezza fl-ikel, it-trasport, it-teknoloġija, l-enerġija u l-ambjent. 

 
 
 

Il-Kriżi Finanzjarja u l-Pjan ta' Rkupru 
 
 
• Kont taf li l-UE qed tgħin biex ikun protett l-għixien tan-nies b'pakkett ta' salvataġġ 

ekonomiku? 
 

Fil-kriżi finanzjarja ta' bħalissa, il-Kapijiet Ewropej ta' Stat u Gvern ħadu deċiżjoni flimkien biex 
jappoġġjaw l-ekonomija Ewropea. It-tweġiba tal-UE, approvata mill-Parlament Ewropew, kienet 
pakkett ekonomiku globali ta' EUR 200 biljun. F'dan il-pakkett, EUR 14,4 biljun se jiġu direttament 
mill-baġit tal-UE. Negozji żgħar u ta' daqs medju se jkunu fil-mira b'mod speċifiku bħala l-bażi tal-
ekonomija tal-UE. 

 
 

• Kont taf li l-UE tgħin lin-nies f'kundizzjonijiet ekonomiċi diffiċli? 
 

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, approvat mill-Parlament Ewropew, 
għandu sa EUR 500 miljun disponibbli kull sena biex jgħin lin-nies li jispiċċaw bla xogħol biex isibu 
impjiegi ġodda. 
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• Kont taf li l-UE tgħin lill-Istati Membri li jkunu fi kriżi finanzjarja? 
 

L-UE ddeċidiet li tipprovdi assistenza sa EUR 6,5 biljun lill-Ungerija u sa EUR 3,1 biljun lil-Latvja. 
Din "l-assistenza Komunitarja" hija parti minn sforz ta' assistenza internazzjonali li qed tinvolvi lill-
Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) u l-Bank Dinji. EUR 50 biljun addizzjonali minn flus tal-UE 
ġew allokati biex jekk ikun meħtieġ jipprovdu aktar għajnuna. 

 
 

• Kont taf li matul il-perjodu bejn l-2007 u l-2013 l-UE se tonfoq madwar EUR 350 biljun biex 
tagħti stimolu lit-tkabbir ekonomiku u toħloq aktar impjiegi, speċjalment fl-ifqar reġjuni tal-
Ewropa?  

  
Qed ikunu ffinanzjati mijiet ta' eluf ta' proġetti, bl-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, biex 
jgħinu fit-tnaqqis tad-differenza bejn l-ifqar żoni u dawk l-iktar sinjuri fl-UE, jagħtu spinta lix-xogħol 
u lill-kompetittività madwar l-Ewropa kollha u, jsaħħu l-kooperazzjoni transkonfinali bejn partijiet 
differenti tal-UE.  
 
 

• Kont taf li t-tfaddil tiegħek huwa protett bis-saħħa tal-azzjoni mill-UE? 
 

Il-Parlament Ewropew appoġġja leġiżlazzjoni li tgħolli l-livell ta' garanzija sa EUR 100 000 għat-
tfaddil tan-nies f'każ ta' falliment ta' bank Ewropew. Il-garanzija minima eżistenti (EUR 20 000) se 
togħla sa EUR 50 000 sal-aħħar ta' Ġunju 2009, imbagħad sa EUR 100 000 sal-aħħar tal-2010. Il-
klijenti se jkollhom ukoll aċċess iktar malajr għad-depożiti tagħhom meta jinqalgħu emerġenzi. 
 
 
 

Il-bidla fil-klima u l-Ambjent  

 
• Kont taf li l-Unjoni Ewropea tat imbuttatura kbira biex ikun promoss l-użu tal-enerġija 

rinnovabbli? 
 
Flimkien mal-Parlament Ewropew, kienet adottata leġiżlazzjoni li ffissat miri nazzjonali għall-użu ta' 
enerġija rinnovabbli fil-ġenerazzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ tal-bini u fl-għoti tal-fjuwil lill-
vetturi. L-għan huwa biex ikun assigurat li sal-2020 l-enerġija rinnovabbli tkun tagħmel tajjeb għal 
mill-inqas 20 % tal-konsum totali tal-enerġija tal-UE. 
 

• Kont taf li l-karozzi li ssuq issa huma iktar sikuri u jirrispettaw aktar l-ambjent bis-saħħa tal-
azzjoni tal-UE?  

 
Il-Parlament Ewropew approva għadd ta' miżuri li jgħinu biex is-sewqan isir iktar sikur u jniġġes 
inqas. 

 
 
• Kont taf li l-UE qed tgħin impjanti li jiġġeneraw l-enerġija biex inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2? 
 

Bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni li kienet adottata flimkien mal-Parlament Ewropew, installazzjonijiet 
industrijali u impjanti li jiġġeneraw l-enerġija se jkunu jistgħu jużaw teknoloġija ġdida biex jaħżnu d-
dijossidu tal-karbonju (CO2) b'mod permanenti u sikur taħt l-art. Dan se jgħinhom biex inaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet li joħolqu effett ta' serra. 
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• Kont taf li l-UE saħħet ir-regoli fl-Ewropa dwar l-użu ta' sustanzi kimiċi li għandhom potenzjal 

ta' riskju? 
 
Leġiżlazzjoni ġdida dwar il-kimiċi, adottata flimkien mal-Parlament Ewropew, daħlet fis-seħħ fl-
2007 u se tassigura użu sikur ta' xi 30 000 sustanza li huma potenzjalment perikolużi. Hija tpoġġi 
r-responsabbiltà fuq l-industrija biex din tiġbor dejta u tiggarantixxi s-sikurezz tal-kimiċi. Il-
leġiżlazzjoni hija magħrufa bħala "REACH', li tfisser Reġistrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni 
u restrizzjoni ta' sustanzi Kimiċi. 
 
L-UE qed tinkoraġġixxi lill-industrija biex tintroduċi aktar tipi bijodegradabbli ta' plastik għal 
basktijiet, tazzi, tgeżwir għall-ikel, qsari, eċċ. 

 
 

• Kont taf li bis-saħħa tal-azzjoni tal-UE l-ħlejqiet fil-baħar issa huma iktar protetti kontra t-
theddid ta' tniġġis mit-tankers? 

 
Bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, tankers b'buq wieħed huma pprojbiti fl-ibħra kostali tal-UE u 
qed ikun implimentat proġett ta' prevenzjoni kontra t-tniġġis biex ikunu megħjuna sidien tat-tankers 
biex jevitaw u jimmaniġġjaw it-tixrid ta' żejt u kimiċi. 
 
 

• Kont taf li l-UE qed tieħu miżuri skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd biex tipprevjeni kontra l-
bejgħ ta' prodotti illegali tas-sajd? 

 
Is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux regolat huwa fenomenu mifrux mad-dinja kollha u sar 
kwistjoni ta' prijorità internazzjonali għaliex qed jeqred il-ħażniet tal-ħut madwar id-dinja. Bl-appoġġ 
tal-Parlament Ewropew, fl-2008 kienet adottata proposta li tipprevjeni, tkun ta' dererrent u telimina 
s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux regolat. 
 
 

• Kont taf li issa hemm regoli stretti biex tkun iċċekkjata l-kwalità tal-ilma għall-għawm f'postijiet 
ta' vaganza madwar l-Ewropa u b'hekk l-għawm ikun iktar sikur? 

 
Bis-saħħa tar-regoli tal-UE, li kienu żviluppati f'kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew, qed isiru 
testijiet xjentifiċi regolati fuq il-livelli tal-bakterja. Jekk l-ilma f'bajja partikulari jkun ta' kwalità inqas 
minn dik aċċettabbli inti tista' tinduna malajr u b'mod faċli fil-post.. 

 
 
• Kont taf li mill-2002, l-UE nefqet EUR 1,5 biljun biex tgħin lill-Istati Membri li kienu ntlaqtu 

minn diżastri naturali? 
 

Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea twaqqaf bi qbil mal-Parlament Ewropew biex iwieġeb 
għal diżastri naturali u jappoġġja reġjuni milquta minn diżastri. Sa issa, huwa ntuża għal 
26 diżastru li jkopru firxa ta' avvenimenti katastrofiċi differenti fosthom għargħar, nirien fil-foresti, 
terremot, eruzzjoni minn vulkan, tempesti u nixfa. 

 
 



 5

 

Is-Suq Intern 
 
 

• Kont taf li, mill-ħolqien tiegħu fl-1992, is-Suq Intern, maħluq bl-appoġġ tal-Parlament 
Ewropew, qiegħed iktar flus f'butek?  

 
Dan l-aħħar, huwa żied il-prosperità tal-UE bir-rata ta' madwar EUR 240 biljun kull sena – li jfisser 
medja ta' EUR 518 iktar fis-sena għalik u kull ċittadin ieħor tal-UE meta mqabbel ma' sitwazzjoni 
mingħajr is-Suq Intern. Dan huwa riżultat ta' inqas burokrazija u inqas ostakoli fil-kummerċ permezz 
ta' regoli u standards tal-prodott armonizzati, li jwasslu min-naħa tagħhom għal aktar kompetizzjoni 
u innovazzjoni u aktar investiment barrani. 
 
 

• Kont taf li 2,75 miljun impjieg iktar inħalqu matul il-perjodu 1992-2006 bħala riżultat tas-Suq 
Intern?  

 
Il-Parlament Ewropew kellu rwol importanti fit-tfassil tas-Suq Intern kif nafuh illum, biex il-prodotti, is-
servizzi, il-kapital u l-persuni jistgħu jiċċirkolaw liberament madwar l-UE.  

 
 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew kellu parti ewlenija biex iġib fi tmiemhom l-isfruttamenti fil-

prezzijiet għar-roaming bit-telefown ċellulari madwar l-Ewropa? 
 
Il-ħlasijiet tnaqqsu b’sa 60 % meta inti tuża t-telefown ċellulari tiegħek barra l-pajjiż. 
 
 

• Kont taf li l-UE toffri sett wieħed ta’ drittijiet tal-konsumatur, u hekk tagħtik serħan il-moħħ tixtri 
minn fejn tixtri fl-Unjoni Ewropea? 

 
Bl-għajnuna tal-Parlament Ewropew, ir-regoli tal-UE issa jipprovdu garanzija ta’ sentejn madwar l-
Ewropa fuq kwalunkwe prodott li tixtri. 
 

 
• Kont taf li l-UE għamlitha possibbli għalik biex tagħżel il-fornitur tiegħek tal-utilità u tiffranka l-

flus? 
  
Il-Parlament Ewropew għen biex jinġiebu fi tmiemhom il-monopolji fil-gass u l-elettriku u żied il-
pressjoni fuq il-fornituri tal-enerġija biex jirrispettaw iktar lill-ambjent u jkunu aktar effiċjenti. 

 
 

• Kont taf li l-UE qed tagħmilha iktar faċli għalik biex tibda u tkabbar negozju kif ukoll qed tgħin 
jinħolqu aktar impjiegi fis-settur tas-servizzi? 
  

Bl-għajnuna tal-Parlament Ewropew, tneħħew bosta xkiel finanzjarji, legali u amministrattivi għall-
moviment ħieles, il-kummerċ ħieles u l-kompetizzjoni fl-Ewropa. 

 
 

• Kont taf li, flimkien mal-Parlament Ewropew, kienu adottati regolamenti speċjali għal ġugarelli, 
tagħmir tal-elettriku, bojlers tal-gass, eċċ. biex ikun assigurat li inti u l-familja tiegħek tkunu 
sikuri u tistgħu jixtru b’raskom mistrieħa – fis-suq, f’ħanut jew fuq l-internet? 

 
Ir-regoli tal-UE jobbligaw lill-produtturi u lid-distributuri jassiguraw li l-prodotti li huma jqegħdu fis-
suq ikunu sikuri, u l-kriterji għall-ġugarelli huma b’mod speċjali stretti. L-awtoritajiet nazzjonali 
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jiċċekkjaw biex jassiguraw li dawn ir-rekwiżiti jkunu sodisfatti. Jekk jinstab oġġett difettuż f’pajjiż, 
sistema ta’ allarm rapidu tassigura li l-oġġett ikun irtirat minnufih mill-ħwienet madwar l-UE. 

 
 
• Kont taf li l-prodotti kożmetiċi li inti tuża (fosthom affarijiet bħal-lipstick, deodoranti, sapun, 

krema tas-snien u prodotti għall-ħasil tax-xagħar) ma kinux ittestjati fuq l-annimal fl-UE sa mill-
2004? Jew, li l-prodotti kożmetiċi li jkollhom ingredjenti ttestjati fuq l-annimali barra l-UE ma 
jistgħux jinbiegħu fis-suq tal-UE?  

 
Bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, l-UE pprojbiet fit-territorju tagħha l-ittestjar fuq l-annimali ta’ 
prodotti kożmetiċi u l-ingredjenti tagħhom kif ukoll il-bejgħ ta’ prodotti li l-ingredjenti tagħhom 
setgħu kienu ttestjati fuq l-annimali x’imkien ieħor. Inti għalhekk tista’ tibqa’ żgur li, bis-saħħa tar-
regoli tal-UE u l-Parlament Ewropew, ebda annimal f’pajjiż tal-UE ma bata biex inti tidher sabiħ 
jew tfuħ. 

 
 
• Kont taf li l-UE tipproteġi lill-uliedek minn reklamar eċċessiv? 
 

Leġiżlazzjoni riċenti adottata flimkien mal-Parlament Ewropew tintroduċi regoli ġodda stretti għal 
riklami awdjoviżivi maħsuba għat-tfal, kif ukoll servizzi ta' mezzi awdjoviżivi li jingħataw fuq talba u 
l-pubbliċità indiretta. Il-pubbliċità indiretta bi ħlas hija pprojbita fil-programmi kollha tat-tfal. 
Programmi tat-tfal li jkunu itwal minn nofs siegħa jistgħu jkunu interrotti biss darba kull 30 minuta 
għal riklamar televiżiv. 
 
Dawn ir-regoli komuni jagħmluha possibbli wkoll biex ikunu segwiti kanali televiżivi lil hinn mill-
fruntieri mingħajr imblukkar tal-pajjiż minħabba ksur tal-liġijiet tiegħu ta’ riklamar. 

 
 

• Kont taf li bis-saħħa tal-UE, issa hemm numru wieħed tal-emerġenza għall-Ewropa kollha?  
 

Il-Parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni assigura li minn Jannar 2009 inti tista’ taqbad 
mas-servizzi ta’ emerġenza billi ċċempel 112 minn fejn trid fl-UE.  

 
 

Trasport 
 

 
• Kont taf li ma jista’ jkun hemm ebda ħlasijiet ‘moħbija’ fil-biljett tiegħek tal-ajru, u għalhekk inti 

tkun taf eżatt kemm għandek tħallas? 
 
Bis-saħħa ta’ regolament li kien adottat flimkien mal-Parlament Ewropew, inti issa tista’ tara mad-
daqqa t’għajn il-prezz totali tal-biljett tiegħek. In-nollijiet iridu jinkludu t-taxxi, il-miżati u l-ħlasijiet 
kollha miżjuda mal-prezz bażiku tal-biljett. 

 
 
• Kont taf li l-linji tal-ajru ma jistgħux jirrifjutaw aktar li jġorruk minħabba diżabbiltà? 
 

Flimkien mal-Parlament Ewropew, saret leġiżlazzjoni li ttejjeb id-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà 
meta jivvjaġġjaw bl-ajru. Barra minn hekk, issa l-assistenza fl-ajruporti trid tingħata bla ebda ħlas 
addizzjonali. 
 
 

• Kont taf li inti ssiefer fl-ajruplan b’mod aktar sikur bis-saħħa tal-lista s-sewda tal-UE? 
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Bis-saħħa ta’ regolament adottat bil-kooperazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-linji tal-ajru li jonqsu 
milli jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza jitniżżlu fil-lista s-sewda u jkunu soġġetti għal projbizzjoni 
mal-UE kollha. 

 
 
 
 

Il-Politiki Soċjali, tax-Xogħol u tal-Edukazzjoni 
 
 
• Kont taf li l-UE tinvesti aktar minn EUR 10 biljun kull sena fin-nies biex itejbu l-opportunitajiet 

tagħhom tax-xogħol? 
 

Permezz tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), stabbilit bi qbil mal-Parlament Ewropew, l-UE 
tikkofinanzja proġetti mal-Istati Membri biex jattrezzaw aħjar lill-ħaddiema u l-kumpaniji Ewropej 
għall-isfidi tal-ġurnata. Dan huwa element ewlieni tal-istrateġija tal-UE għal Tkabbir u Impjiegi biex 
titjieb ħajjet in-nies u biex jingħataw ħiliet aħjar u prospetti aħjar ta’ xogħol.  
 
 

• Kont taf li b’riżultat ta’ leġiżlazzjoni approvata mill-Parlament Ewropew ħaddiema temporanji 
fl-UE għandhom l-istess drittijiet bħal ħaddiema permanenti kif ukoll kundizzjonijiet imtejba ta’ 
xogħol?  

 
Il-ħaddiema temporanji fl-UE jirrappreżentaw 10 % tal-forza tax-xogħol — jew aktar minn sitt 
miljun impjieg. Bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE, issa huma jistgħu jgawdu l-istess kundizzjonijiet 
tax-xogħol u tal-impjieg bażiċi bħall-kollegi permanenti tagħhom. Il-ftehim iżomm il-flessibbiltà li l-
industrija teħtieġ u jagħti lill-ħaddiema bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja. 

 
 
• Kont taf li l-UE tagħti drittijiet indaqs kemm għall-omm u kemm għall-missier ta’ trabi tat-

twelid? 
 

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE adottata flimkien mal-Parlament Ewropew, iż-żewġ ġenituri issa huma 
intitolati għal tliet xhur frank, u t-tnejn li huma jistgħu jieħduh. Fi tmiem il-frank tal-ġenituri, il-
ġenituri għandhom id-dritt li jmorru lura għall-istess impjieg, jew għal pożizzjoni ekwivalenti jew 
simili. Min iħaddem għandu joqgħod għar-rekwiżiti minimi miftehma bejn il-pajjiżi Ewropej kollha.  

 
 

• Kont taf li l-Kummissjoni Ewropea, bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, ħolqot il-EURES, li 
huwa web portal iddisinjat biex jgħinek tfittex għal impjieg f’31 pajjiż Ewropew, u jagħtik l-
informazzjoni kollha li teħtieġ biex tiċċaqlaq u tmur tgħix barra l-pajjiż? 

 
EURES (European Employment Services) huwa netwerk li jgħinek issib impjieg madwar l-Ewropa 
– l-opportunità li taħdem f’pajjiżi differenti madwar l-UE kollha kif ukoll in-Norveġja, l-Iżlanda, il-
Liechtenstein u l-Iżvizzera. 
EURES mhuwiex biss database massiva ta’ tiftix tax-xogħol, iżda jipprovdi wkoll parir u 
informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-għixien u x-xogħol madwar l-Ewropa bħal kwistjonijiet tas-
sigurtà soċjali, l-għoli tal-ħajja, is-sistemi lokali tas-saħħa u tal-edukazzjoni, l-għarfien ta’ kwalifiki, 
u ħafna u ħafna iktar. EURES huwa wkoll utli għal min iħaddem li qed ifittex jingaġġa ħaddiema 
minn barra l-pajjiż. EURES għandu wkoll l-aspett uman, bis-saħħa ta’ netwerk ta’ 700 konsulent, li 
huma disponibbli biex jagħtu parir lil min qed ifittex ix-xogħol u lil min iħaddem dwar xi jfisser ir-
reklutaġġ internazzjonali.  
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• Kont taf li l-UE tappoġġja t-tagħlim tul il-ħajja u l-iskambji kulturali għaċ-ċittadini Ewropej 

kollha? 
 
Matul il-perjodu 2007-2013 l-UE se tonfoq aktar minn EUR 8 biljun, approvati mill-Parlament 
Ewropew, biex liċ-ċittadini Ewropej tingħatalhom l-opportunità ta’ esperjenza internazzjonali 
permezz ta’ Tagħlim Tul il-Ħajja. Il-programmi tal-UE involuti jinkludu Erasmus, Comenius, 
Leonardo da Vinci u Gruntvig), il-programm taż-Żgħażagħ Attivi u dak ta' L-Ewropa għaċ-Ċittadini 
u l-Programm tal-Kultura. 

 
 
• Kont taf li l-iskema ERASMUS, imwaqqfa bil-qbil tal-Parlament Ewropew, tat lil madwar 

2 miljun student l-opportunità biex jistudjaw f’pajjiż ieħor tal-UE?  
 
Il-programm ERASMUS jipprovdi lill-istudenti b’għotja finanzjarja u s-sena li matulha jsir l-istudju 
barra l-pajjiż tkun tgħodd għal-lawrea finali tal-istudent. Skemi simili (imsejħa Leonardo da Vinci u 
Marie Curie) jgħinu b’taħriġ vokazzjonali u riċerka. 
 
 

• Kont taf li li l-UE tappoġġja l-konnessjonijiet tal-internet bejn l-iskejjel madwar l-Ewropa 
kollha?  

 
Mill-2005 aktar minn 35 000 skola madwar l-Ewropa ngħaqdu fl-azzjoni eTwinning bħala parti mill-
programm Comenius. Hija tippermetti lill-iskejjel biex isibu, bla ħlas, sieħba għal proġetti tal-iskejjel 
bi sħab ibbażati fuq l-internet. L-istudenti u l-għalliema huma entużjasti dwar din l-inizjattiva li hija 
appoġġjata mill-Parlament Ewropew.  
 

• Kont taf li l-programmi tal-UE jgħinu għexieren ta’ eluf ta’ żgħażagħ biex jaħdmu u jivvjaġġaw 
madwar l-Ewropa kollha kull sena? 

 
Sa issa 1,5 miljun żagħżugħ u żagħżugħa bbenefikaw mill-programmi tal-UE għall-mobilità taż-
żgħażagħ; fl-2007 biss aktar minn 40 000 żagħżugħ u żagħżugħa ħadu sehem fi skema ta’ 
skambju taż-żgħażagħ u kważi 5 000 fis-Servizz Volontarju Ewropew. Il-Parlament Ewropew 
jappoġġja bis-saħħa dawn l-iskambji.  
 
 

• Kont taf li l-UE tappoġġja skambji bejn l-ibliet u l-irħula madwar l-Ewropa?  
 
Fl-2008 biss, il-programm Ewropa għaċ-Ċittadini, approvat mill-Parlament Ewropew, immobilizza 
mal-miljun ruħ fi skambji kulturali madwar l-Ewropa kollha, li involvew aktar minn 1 200 ġemellaġġ 
tal-ibliet u inizjattivi minn 4 000 belt. 

 
 
 

Is-Sikurezza tal-Ikel u l-Agrikoltura 
 

 
• Kont taf li l-Politika Agrikola Komuni (PAK) issa qed tiffoka mhux biss fuq il-kwantità iżda 

wkoll fuq il-kwalità tal-ikel li l-bdiewa jipproduċu, kif ukoll biex ikunu promossi l-impjiegi u l-
iżvilupp sostenibbli fil-kampanja? 

 
Il-Parlament Ewropew huwa involut fil-fond fir-riforma tal-PAK. Bis-saħħa ta’ riformi preċedenti l-
UE ma għadhiex tipproduċi muntanji ta’ ikel iżda għandha politika fuq medda twila ta’ żmien għall-
iżvilupp sostenibbli tal-kampanja. 
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• Kont taf li l-PAK hija ferm iktar minn sussidji tal-UE għall-bdiewa? U li l-UE dan l-aħħar ħadet 
għadd ta’ passi biex jibbenefikaw direttament il-konsumaturi? 

 
Il-Parlament Ewropew għen biex titwaqqaf Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tiffinanzja d-
distribuzzjoni ta’ frott u ħxejjex fl-iskejjel madwar l-Ewropa. Il-Parlament Ewropew appoġġja wkoll 
l-Iskema l-ġdida ta’ Ħalib għall-Iskejjel, li tappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ħalib, ġobon, jogurt u 
prodotti oħra tal-ħalib nutrittivi lit-tfal kollha tal-iskola. 

 
 
• Kont taf li l-ikel tiegħek huwa iktar sikur minn qatt qabel? 
 

Il-Parlament Ewropew ikkontribwixxa għall-adozzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ miżuri biex ikun assigurat 
li l-ikel madwar l-Ewropa jkun sikur biex jittiekel, u biex tkun inkoraġġita dieta tajba. Dawn il-miżuri 
jkopru l-katina sħiħa tal-forniment tal-ikel, “mir-razzett sal-furketta”, jiffissaw standards u 
jimmonitorjaw is-saħħa u l-kundizzjonijiet tajbin tal-annimali, il-pjanti u l-ħxejjex kif ukoll l-
importazzjonijiet tal-ikel. L-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà fl-Ikel qegħda hemm biex tagħti parir 
xjentifiku indipendenti. 

L-UE tiffissa regoli strinġenti għall-prodotti organiċi, u twaqqaf lill-manifatturi ta’ ‘ikel tas-saħħa’ jew 
prodotti tad-dieta milli jagħmlu dikjarazzjonijiet mhux eżatti jew mhux sostanzjati. Il-leġiżlazzjoni 
dwar l-ittikkettjar tal-ikel għandha l-għan li tagħti lill-konsumaturi l-isfond kollu li huma jeħtieġu biex 
jagħmlu għażliet infurmati fix-xiri.  

 
 
• Kont taf li l-fondi tal-UE qed jintużaw biex jappoġġjaw riċerka f’li tinkiseb enerġija nadifa mill-

iskart? 
 

Biex tinkiseb il-mira appoġġjata mill-Parlament Ewropew biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass 
b’effett ta’ serra b’20 % sal-2020, ir-riċerkaturi qed iqisu modi ġodda ta’ kif jintuża l-iskart tal-
irziezet (bħat-tiben, qasbiet tat-tiben li jibqgħu fl-art wara l-ħsad u d-demel) bħala sors ta’ enerġija 
rinnovabbli li jirrispetta l-ambjent.  
 
 

Ġustizzja, Libertà u Sigurtà 
 
 
 
• Kont taf li issa huwa iktar faċli li tivvjaġġa madwar l-Ewropa mingħajr fruntieri? 
 

Il-Parlament Ewropew ta l-appoġġ tiegħu għat-tkabbir taż-żona Schengen. Iż-żona mingħajr 
kontrolli fil-fruntieri interni issa ġiet imwessgħa għal 22 Stat Membru tal-UE, (jiġifieri kollha kemm 
huma barra Ċipru, ir-Rumanija, il-Bulgarija, l-Irlanda u r-Renju Unit – l-aħħar tnejn għażlu li 
jkollhom deroga) u tliet Stati assoċjati (in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Iżvizzera). 

 
 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew jappoġġja l-ġlieda tal-UE kontra l-attività kriminali, bħall-qbid 

ta’ gruppi li jdaħħlu bil-kuntrabandu d-drogi jew immigranti illegali fl-Ewropa? 
 

Il-fondi tal-UE huma disponibbli biex jiffinanzjaw azzjonijiet minn u b’kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri tal-UE, kif ukoll biex ikun hemm sistemi ta’ intraċċar (fuq vapuri, ajruplani u satelliti) biex 
ikunu miġġielda dawn l-attivitajiet kriminali. 
Il-Parlament Ewropew huwa attur importanti f’li jkunu stabbiliti r-regoli ta’ dħul fl-UE, billi jkun 
assigurat il-qsim tal-fruntieri bla xkiel filwaqt li tinżamm s-sigurtà. 
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• Kont taf li l-Parlament Ewropew kellu rwol importanti f’li jkunu stabbiliti prinċipji ewlenin għal 
politika effettiva biex l-immigranti illegali jintbagħtu lura, filwaqt li jkunu salvagwardjati d-
drittijiet tagħhom? Jew li l-Parlament Ewropew appella wkoll għall-iżvilupp ta’ kanali legali 
għall-immigranti biex jidħlu fl-UE?  

 
Il-Parlament Ewropew kien qabel dwar ir-regoli għal kooperazzjoni bejn l-Istati Membri biex tkun 
miġġielda l-immigrazzjoni illegali. Fl-2006, pereżempju, huwa stmat li 500 000 immigranti illegali 
nqabdu fl-UE, u 40 % minnhom kienu sussegwentament mibgħuta lura lejn il-pajjiż tal-oriġini 
tagħhom. 
 

 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew jappoġġja miżuri biex ikun miġġieled it-terroriżmu u titjieb is-

sigurtà?  
 

Inizjattivi appoġġjati mill-Parlament Ewropew għenu lill-pulizija u l-maġistrati mill-Istati Membri 
kollha tal-UE biex jingħaqdu ħalli jassiguraw kooperazzjoni aktar effiċjenti fil-livell Ewropew 
permezz ta’ EUROPOL u EUROJUST, rispettivament. Dan wassal għal riżultati konkreti f’varjetà 
ta’ każijiet kriminali transkonfinali. Pereżempju, matul l-operazzjoni 'Koala', Europol u Eurojust 
ħadmu flimkien biex iżarmaw netwerk ta’ pedofilija li kien jinvolvi 2 500 kriminal madwar id-dinja.  

 
Fl-2006, kważi 600 attakk terroristiku fi 11-il Stat Membru fallew, bis-saħħa ta’ mekkaniżmi effettivi 
tal-UE kontra t-terroriżmu. L-Istati Membri tal-UE tejbu b’mod sinifikattiv il-koordinazzjoni tagħhom 
fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, parzjalment permezz tal-“pjattaformi ta’ kooperazzjoni” provduti minn 
Europol u Eurojust.  

 
 

• Kont taf li l-Parlament Ewropew kien ko-leġiżlatur fit-twaqqif ta’ miżuri biex ikunu magħrufa u 
jkun hemm prevenzjoni kontra attivitajiet terroristiċi u kriminali?  

 
Il-Parlament Ewropew approva direttiva li tesiġi mill-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni biex iżommu 
ċerta dejta tat-telefonati (sors, destinazzjoni u lokazzjoni tal-komunikazzjonijiet bit-telefown u l-
internet) sa 24 xahar. Din hija parti minn strateġija biex tgħin fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
kriminalità organizzata. Il-liġi tistabbilixxi standards ta’ protezzjoni tad-dejta. 

 
 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew kellu rwol importanti biex tingħata spinta lill-fiduċja tal-

konsumatur fil-kummerċ transkonfinali billi jkun assigurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess 
għall-ġustizzja fl-Istat Membru tagħhom u jkunu wkoll protetti mil-liġijiet ta’ dak l-Istat Membru? 

 
Il-Parlament Ewropew aġixxa bħala ko-leġiżlatur billi assigura l-protezzjoni tal-konsumatur fi 
kwistjonijiet marbuta ma’ kuntratti konklużi mill-konsumaturi, kemm f’termini ta’ aċċess għall-qrati u 
kemm f’termini ta’ protezzjoni mil-liġi. 

 
 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew għen biex ikunu solvuti kwistjonijiet familjari transkonfinali 

bħalma huma l-kustodja tat-tfal jew każijiet ta’ divorzju? 
 

Il-Parlament Ewropew għen biex tkun approvata leġiżlazzjoni tal-UE li tassigura għarfien reċiproku 
ta’ deċiżjonijiet dwar il-liġi tal-familja bejn l-Istati Membri u tinkoraġġixxi l-partijiet biex jużaw il-
medjazzjoni tal-familja. 
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Tkabbir 
 
 
• Kont taf li l-Parlament Ewropew għandu sehem fuq min jista’ jissieħeb fl-Unjoni Ewropea? 
 

L-Istati Membri tal-UE ma jistgħux jiddeċiedu dwar jekk membri ġodda għandhomx jissieħbu fl-
Unjoni, ħlief jekk mhux bi qbil mal-Parlament Ewropew. Il-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika 
Jugożlava tal-Maċedonja u t-Turkija huma l-pajjiżi kandidati attwali filwaqt li l-Albanija, il-Bożnja u 
Herzegovina, Montenegro u s-Serbja, kif ukoll il-Kosovo huma kandidati potenzjali. Il-Parlament 
Ewropew qed jeżamina l-progress tagħhom u se jkollu l-aħħar kelma dwar jekk dawn il-pajjiżi jsirux 
Stati Membri tal-UE jew le. 

 
 
 

• Kont taf li t-tkabbir tal-UE għen biex l-Ewropa ssir post iktar sikur biex tgħix fih? 
 

Fil-każ tal-iktar tkabbir riċenti, pereżempju, l-appoġġ u l-gwida tal-UE għenu biex dawk li kienu 
reġimi Komunisti jiżviluppaw f’ġirien politikament stabbli u demokratiċi b’ekonomiji li qed jikbru 
b’mod sod. 

 
 
• Kont taf li t-12-il Stat Membru l-ġdid li ssieħbu fl-Unjoni fl-2004 u l-2007 huma swieq ġodda 

attraenti għall-kumpaniji fil-pajjiż tiegħek, billi joffru opportunitajiet uniċi għalihom biex jinvestu 
barra l-pajjiż? 

 
It-tkabbir suċċessiv għal darbtejn żied aktar minn 100 miljun konsumatur ġdid mas-suq intern. Fl-
2007, 7,5 % tal-esportazzjonijiet totali minn kumpaniji fl-Istati Membri l-qodma marru fl-Istati 
Membri l-ġodda, meta mqabbla mal-4,7 % fl-1999. Il-kummerċ bejn l-Istati Membri l-ġodda u l-
qodma kiber kważi bi tliet darbiet f’inqas minn 10 snin (minn EUR 175 biljun fl-1999 għal madwar 
EUR 500 biljun fl-2007). 

 
 
• Kont taf li l-ħaddiema mill-Istati Membri l-ġodda taw spinta lis-swieq tax-xogħol fl-Istati 

Membri l-qodma milli, kif kemm-il darba kien assumibbli, kienu ta’ theddida għalihom billi 
jieħdu l-impjiegi huma? 

 
Ħaddiema mill-Istati Membri l-ġodda għenu biex tkun sodisfatta d-domanda żejda għax-xogħol fl-
Istati Membri l-qodma u b’hekk taw kontribuzzjoni sinifikanti lit-tkabbir ekonomiku sostnut. 
Pereżempju, mill-2004 fir-Renju Unit, nofs miljun postijiet vakanti tax-xogħol imtlew minn 
ħaddiema mill-Istati Membri l-ġodda. Dan inkoraġġixxa pajjiżi oħra biex jiftħu s-swieq tagħhom tax-
xogħol ukoll. 
 
 

• Kont taf li possibilitajiet ġodda ta’ kummerċ, iktar investimenti minn barra u inċentivi ġodda 
għall-modernizzazzjoni għenu biex titjieb il-prestazzjoni globali tal-ekonomiji tal-Istati Membri 
ġodda kollha mindu sar it-tkabbir tal-2004? 

 
Matul il-ħames snin mindu ngħaqdu fl-UE, it-tkabbir tal-PGD medju fl-Istati Membri l-ġodda tela’ 
minn 3,4 % għal 5,6 % u l-kummerċ fl-Istati Membri l-ġodda espanda b’16,2 %. Is-salarji medji 
żdiedu fl-Istati Membri kollha u n-nies qed ikunu impjegati dejjem aktar fis-settur tas-servizzi kif 
ukoll fil-manifattura tat-teknoloġija għolja. 
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L-UE fid-dinja 
 
• Kont taf li l-UE hija l-aktar donatur ta’ għajnuna importanti għall-iżvilupp fid-dinja? 

 
Hekk kif qed timmira li tilħaq il-Miri ta’ Żvilupp tal-Millennju taħt il-Parlament Ewropew li jmiss, l-UE 
(il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri individwali) tagħmel tajjeb 
għal xi 60 % tal-għajnuna globali – jew total kombinat ta’ EUR 49 biljun fl-2008. L-UE għandha 
rwol ewlieni f’li tagħmel l-għajnuna aktar effettiva u li tassigura li politiki oħra tal-UE bħall-
kummerċ, l-ambjent, l-agrikoltura, eċċ. jkunu koerenti mal-miri tal-iżvilupp. Il-Parlament Ewropew 
ikompli jkun involut mill-qrib permezz tal-“Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp” stabbilit fl-2005 bejn 
l-Istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri.  
 
 

• Kont taf li flimkien mal-għajnuna li tagħti lill-Istati Membri tagħha stess biex jgħelbu l-kriżi 
finanzjarja, l-UE ħadet l-ewwel inizjattiva, wara s-Samit tal-G20 f’April, biex tappoġġja lill-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw biex ilaħħqu mat-tnaqqis fl-attività ekonomika? 

 
Sar qbil fuq pakkett ta’ miżuri biex jipprovdi aktar flus għall-iżvilupp, biex ikun hemm iffokar mill-
ġdid fuq l-aktar vulnerabbli bħala prijorità u biex l-għajnuna eżistenti tkun aktar effettiva. Il-
Kummissjoni qed tagħti EUR 3 biljun għall-infiq soċjali. Mal-EUR 500 miljun addizzjonali se jkunu 
disponibbli bħala ‘xibka ta’ salvagwardja'. Maqgħudin flimkien, is-27 Stat Membru u l-Kummissjoni 
huma aktar effiċjenti, u jagħmlu kull ewro ta’ għajnuna jgħodd u jservu bħala mudell għal oħrajn 
madwar id-dinja.  

Kmieni din is-sena, il-Kummissjoni Ewropea ffinalizzat ftehim li se jipprovdi EUR 1 biljun 
f’għajnuna tal-ikel għal aktar minn 20 pajjiż l-aktar vulnerabbli fid-dinja. Il-Parlament Ewropew 
qabel ma’ dan il-pakkett fir-rwol tiegħu bħala awtorità tal-baġit. U ftehim ta’ EUR 2,7 biljun kien 
iffirmat mal-grupp ta’ pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u l-Paċifiku li jkopri s-saħħa, l-edukazzjoni u l-
bidla fil-klima. Din huwa parti mis-sħubija b’saħħitha li l-UE żammet ma’ dawn il-pajjiżi għal aktar 
minn ħames deċenji.  

 
 

• Kont taf li bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, l-UE qed tgħin fil-promozzjoni tad-demokrazija u 
l-governanza tajba madwar id-dinja? 

 
Kull sena, membri tal-Parlament Ewropew imexxu timijiet madwar id-dinja biex jimmonitorjaw 
elezzjonijiet f’pajjiżi fejn id-demokrazija għadha mhix stabbilita sew, jew tinsab mhedda. Bis-saħħa 
tal-Parlament Ewropew, l-UE għandha baġit speċjali biex tgħin fil-promozzjoni tad-demokrazija u 
d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, użat pereżempju biex ikunu appoġġjati NGOs fix-xogħol 
tagħhom. Hemm ukoll firxa ta’ gruppi u korpi parlamentari bi sħab li tinkludi l-Assemblea 
Parlamentari bi Sħab mal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku. 

 
 

• Kont taf li l-Unjoni Ewropea hija l-akbar fornitur fid-dinja ta’ għajnuna umanitarja? 
 

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi għajnuna rapida lill-vittmi l-aktar vulnerabbli ta’ diżastri naturali u 
dawk maħluqa mill-bniedem barra l-UE. B’ħidma ma’ aġenziji tal-għajnuna f’żoni ta’ kriżi, hija 
tiffinanzja l-assistenza li tmur direttament għand in-nies fi kriżi, hi x’inhi n-nazzjonalità, ir-reliġjon, 
is-sess jew l-oriġini etnika tagħhom. L-uniċi miri huma li jkunu salvati l-ħajjiet u tittaffa t-tbatija 
skont il-prinċipji umanitarji tan-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza.  
Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti fl-allokazzjoni ta’ fondi għal azzjoni umanitarja tal-
UE u fil-monitoraġġ fuq kif qed jintefqu l-flus. 
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• Kont taf li l-UE tinsab fuq quddiem nett fil-ħidma biex in-nisa jkunu megħjuna jiġġieldu l-faqar?  

 
L-azzjoni tal-UE tiffoka fuq li jitjieb il-litteriżmu fost in-nisa adulti, li tindirizza l-inugwaljanzi bejn is-
sessi u li tagħti s-saħħa lin-nisa f’żoni fejn hemm konflitt. Il-Parlament Ewropew ilu jimbotta 
kontinwament għal irwol ikbar għan-nisa f’xogħol ta’ żvilupp, bl-aktar waħda riċenti fir-rapport 
tiegħu dwar “Id-dħul ta’ ugwaljanza fost is-sessi fir-relazzjonijiet esterni u l-bini tal-paċi tal-UE”.  

 
 

• Kont taf li l-UE qed tgħin lin-nies f’pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiksbu ilma nadif għax-xorb? 
 

L-UE nediet l-Inizjattiva tal-Ilma (EUWI) bħala għajnuna biex in-nies fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jingħataw aċċess aħjar għal ilma tax-xorb u sanità u biex jitjieb l-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma. 
F’Marzu 2009, il-Parlament Ewropew ivvota favur riżoluzzjoni li tiddikjara li l-ilma huwa beni 
pubbliku u għandu jkun taħt kontroll pubbliku. Hija taħseb ukoll biex tippromwovi aċċess għal ilma 
tax-xorb bħala dritt fundamentali u universali.  

 
 

• Kont taf li bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, l-UE qed tgħin lill-Awtorità Palestinjana biex 
ittejjeb il-ħajja tal-poplu Palestinjan u biex taħdem lejn ftehim ta’ paċi ma’ Iżrael? 

 
L-UE kkommettiet EUR 300 miljun biex tiffinanzja riforma fl-oqsma tal-governanza, l-iżvilupp 
soċjali, l-iżvilupp tan-negozju, u l-infrastruttura kif ukoll biex tappoġġja lir-refuġjati Palestinjani. Il-
Parlament Ewropew jikkontribwixxi b’mod attiv għal dawn il-linji politiċi, u jagħmel laqgħat regolari 
ma’ rappreżentanti tal-parlament Palestinjan u dak Iżraeljan. 

 
 

• Kont taf li l-UE qed tgħin biex l-Iraq jinbena mill-ġdid? 
 

Il-Kummissjoni appoġġjat il-bini mill-ġdid sa mill-2003. Dan qed jgħin biex jittaffu l-problemi tal-
poplu Iraqi fil-bini mill-ġdid ta’ ħajjithom mill-gwerra. Fl-2008, il-Parlament Ewropew adotta 
riżoluzzjoni li biha appella għal aktar sehem tal-UE fl-Iraq, u għal miżuri ta' għajnuna lir-refuġjati 
tal-Iraq.  

 
 

• Kont taf li l-UE hija involuta f’li ddaħħal mill-ġdid l-istabbiltà fil-Ġeorġja? 
 

Il-Kummissjoni qablet ma’ pakkett ta’ għajnuna ta’ EUR 500 miljun, li minnhom EUR 61 miljun se 
jgħinu lil nies li spustjaw ruħhom waqt il-konflitt mar-Russja. Il-Parlament Ewropew, li jaqsam il-
poter mal-Kunsill fuq il-baġit, approva dan il-pakkett u jissorvelja l-użu tiegħu. 

 
 

• Kont taf li l-UE tipproteġi lin-negozji tagħha kontra kummerċ inġust? 
 
L-Unjoni Ewropea tiddefendi l-kummerċ ħieles permezz tar-regoli tagħha ta’ kontra d-dumping, 
kontra s-sussidji u ta’ salvagwardja. Dawn jippermettu lill-UE biex tiddefendi l-produtturi tagħha 
kontra importazzjonijiet li jkunu kkummerċjati jew issussidjati b’mod inġust u kontra bidliet 
drammatiċi fil-fluss tal-kummerċ meta dawn ikunu ta’ ħsara għall-ekonomija tal-UE. Permezz tal-
Kumitat tiegħu dwar il-Kummerċ Internazzjonali, il-Parlament Ewropew huwa involut mill-qrib fil-
politiki kummerċjali tal-UE. 
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