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MISTOQSIJA

 Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu,  
 in-Netherlands u Spanja.

 Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, il-Lussemburgu,  
 in-Netherlands u d-Danimarka.

 Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu  
 u n-Netherlands.
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Wara l-ħerba taż-żewġ gwerer dinjija fis-seklu 20 li qatlu miljuni ta’ nies, diversi pajjiżi Ewropej 
iddeċidew li jaħdmu flimkien biex jiżguraw li ma jkunx hemm aktar tixrid tad-demm. 
Liema kienu dawn il-membri fundaturi tal-UE?

X’INHI L-UNJONI EWROPEA?

Taf x’qed tagħmel l-UE biex tindirizza l-għadd kbir 
ta’ sfidi tal-lum bħall-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-
migrazzjoni, it-tibdil fil-klima u l-irkupru mill-kriżi tal-
COVID-19? Ejjew niskopru!
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MISTOQSIJA

 Ir-reżistenza kontra r-reġim Komunista fl-Ewropa Ċentrali  
 u tal-Lvant wasslet għall-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin.

 Il-Ġermanja rebħet lill-Arġentina 1-0 fit-Tazza tad-Dinja  
 tal-futbol tal-1990.

 Bir-riunifikazzjoni tal-Ġermanja fl-1990,  
 il-Ġermanja tal-Punent ingħaqdet mal-Unjoni Ewropea.
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Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, l-Ewropa kienet maqsuma bejn il-Lvant u l-Punent. Il-Ħajt ta’ 
Berlin, li ssepara lil Berlin tal-Lvant u tal-Punent għal kważi tliet deċennji, kien simbolu ta’ din 
id-diviżjoni sakemm twaqqa’ fl-1989.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

     

MISTOQSIJA

 Il-Komunità Ekonomika Ewropea.

 Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 Il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar.
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Il-pajjiżi fundaturi ddeċidew li jaqsmu l-kontroll tal-industriji tal-faħam u l-azzar tagħhom 
b’tali mod li ma setgħux jarmaw lilhom infushom kontra xulxin b’mod sigriet. Wara dan, bdew 
jespandu l-kooperazzjoni għal setturi ekonomiċi oħra. 
X’kien jisimha l-organizzazzjoni li ħolqu fl-1957?
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 Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit.

 Ir-Renju Unit, Greenland u d-Danimarka.

 In-Norveġja, id-Danimarka u l-Irlanda.
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Bl-ewwel tkabbir tal-UE fl-1973 l-għadd tal-membri tela’ għal disgħa. 
Liema kienu dawn it-tliet pajjiżi l-ġodda?

MISTOQSIJA
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 Il-Greċja, Spanja u l-Portugall kollha saru membri fl-1986.

 Il-Greċja u Spanja ngħaqdu fl-1981 u l-Portugall fl-1986.

 Il-Greċja saret membru fl-1981. Warajha segwew  
 Spanja u l-Portugall fl-1986.
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Fis-snin sebgħin, tliet pajjiżi Ewropej, li qabel kienu maħkuma minn reġimi dittatorjali, saru 
demokraziji u setgħu japplikaw biex jissieħbu mal-UE.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?MISTOQSIJA
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 Iċ-ċirku tal-għarfien u l-verità.

 L-għaqda, is-solidarjetà u l-armonija fost il-popli tal-Ewropa.

 In-numru ta’ pajjiżi li kienu parti mill-UE meta nħolqot  
 il-bandiera.

Il-bandiera Ewropea tittajjar fuq il-binjiet tal-parlamenti, binjiet pubbliċi,  
parks u monumenti fl-Ewropa kollha. 
X’jirrappreżentaw it-12-il stilla tad-deheb fuq sfond blu?

 Għaxar pajjiżi inklużi l-Bulgarija, l-Ungerija, il-Polonja u  
 r-Rumanija ngħaqdu mal-UE fl-1 ta’ Mejju 2004.

 Tmien pajjiżi mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u żewġ gżejjer  
 Mediterranji ngħaqdu mal-UE f’Mejju 2004.

 Għaxar pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant ingħaqdu mal-UE fl-1  
 ta’ Mejju 2004, biex l-għadd ta’ membri tal-UE laħaq 25.

Il-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin wittiet it-triq għall-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant li 
qabel kienu kkontrollati minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika biex jirriformaw is-sistemi 
tagħhom u jingħaqdu mal-UE. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera? 

MISTOQSIJA
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X’inhi l-Unjoni Ewropea?
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 Il-Bulgarija.

 Il-Kroazja

 Il-Kroazja.
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Liema Stat Membru...
• ...iġġieled il-gwerra għall-indipendenza bejn l-1991 u l-1995;
• ...għandu l-arma araldika b’disinn ta’ kaxxi ħomor u bojod;
• ...huwa l-aħħar pajjiż li ngħaqad mal-Unjoni Ewropea?

 L-Iżvezja.

 Il-Finlandja.

 L-Iżvezja3

2

1
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Liema Stat Membru...
• …huwa wieħed minn seba’ monarkiji fl-Unjoni Ewropea;
• ...huwa magħruf għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ nofs is-sajf; u
• ...ingħaqad mal-Unjoni Ewropea fl-1995 flimkien ma’ żewġ pajjiżi oħra?
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X’inhi l-Unjoni Ewropea?
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 Il-premju Karlu Manju.

 Il-Premju Nobel għall-Paċi.

 Il-premju Sakharov.
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Għalkemm xi drabi jaf ikun hemm tilwim bejn il-pajjiżi tal-UE, il-prinċipji bażiċi li fuqhom 
tissejjes l-UE ma nbidlu qatt għal aktar minn sitt deċennji. Fl-2012, l-Unjoni Ewropea ġiet 
rikonoxxuta għall-ħidma tagħha fl-għaqda tal-kontinent. 
Liema premju rċeviet?

MISTOQSIJA

 24

 19

 23
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Kemm-il lingwa uffiċjali għandha l-UE?
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X’inhi l-Unjoni Ewropea?
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 Ruma 

 Liżbona

 Amsterdam
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It-Trattati tal-UE jirregolaw kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u f’liema oqsma l-UE taġixxi 
b’mod konġunt. 
F’liema belt Ewropea ġie ffirmat l-aħħar trattat?

MISTOQSIJA

 Alcide De Gasperi.

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.
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Kull sena l-UE tiċċelebra għeluq sninha fid-9 ta’ Mejju. 
X’inhu l-isem tar-raġel li, fid-9 ta’ Mejju 1950, ressaq il-pjan meqjus 
bħala l-bidu ta’ dik li llum hi l-Unjoni Ewropea?
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Il-pajjiżi fundaturi ddeċidew li jaqsmu l-kontroll tal-industriji tal-faħam u l-azzar tagħhom 
b’tali mod li ma setgħux jarmaw lilhom infushom kontra xulxin b’mod sigriet. Wara dan, bdew 
jespandu l-kooperazzjoni għal setturi ekonomiċi oħra. 
X’kien jisimha l-organizzazzjoni li ħolqu fl-1957?

Setturi ekonomiċi ġodda

Il-Komunità Ekonomika Ewropea nħolqot permezz tat-Trattat ta’ Ruma, li 
ġie ffirmat fil-belt kapitali tal-Italja fil-25 ta’ Marzu 1957.
Il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar inħolqot ftit snin qabel bit-
Trattat ta’ Pariġi, li ġie ffirmat fit-18 ta’ April 1951 u li daħal fis-seħħ fit-23 
ta’ Lulju 1952.
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huwa korp konsultattiv 
tal-UE li nħoloq fl-1957.  Huwa magħmul minn rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem u gruppi ta’ interess 
oħra. Huwa jaġixxi bħala pont bejn l-istituzzjonijiet tal-UE li jieħdu 
d-deċiżjonijiet u ċ-ċittadini tal-UE.

 Il-Komunità Ekonomika Ewropea.

 

TWEĠIBA

Wara l-ħerba taż-żewġ gwerer dinjija fis-seklu 20 li qatlu miljuni ta’ nies, diversi pajjiżi Ewropej 
iddeċidew li jaħdmu flimkien biex jiżguraw li ma jkunx hemm aktar tixrid tad-demm. 
Liema kienu dawn il-membri fundaturi tal-UE?

Kif bdiet

Il-membri fundaturi tal-UE kienu: Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-
Lussemburgu u n-Netherlands. Spanja ngħaqdet mal-Komunitajiet Ewropej 
fl-1986. Id-Danimarka ngħaqdet fl-1973.

 Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u n-Netherlands.

1/13



X’inhi l-Unjoni Ewropea?
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L-ewwel tkabbir

Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit ingħaqdu mal-Komunitajiet Ewropej 
fl-1 ta’ Jannar 1973. Meta ngħaqdu mal-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, 
il-Lussemburgu u n-Netherlands, il-pajjiżi l-ġodda ġabu t-total ta’ membri 
għal disgħa. 
Wara referendum, in-Norveġja ddeċidiet li ma tingħaqadx. Greenland 
ingħaqdet mal-Komunitajiet Ewropej fl-1973, mad-Danimarka. Madankollu, 
aktar tard irtirat is-sħubija tagħha, wara referendum fl-1982, iżda baqgħet 
assoċjata mal-UE bħala territorju extra-Ewropew. Ir-Renju Unit ħareġ mill-
Unjoni Ewropea fl-2020.

 Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit.

Bl-ewwel tkabbir tal-UE fl-1973 l-għadd tal-membri tela’ għal disgħa. 
Liema kienu dawn it-tliet pajjiżi l-ġodda?

TWEĠIBA

Soon after the Second World War, Europe was split into east and west. The Berlin Wall, which 
separated East and West Berlin for almost three decades, was a symbol of this division until 
its fall in 1989.
Which of these statements is true?

Il-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin

Il-waqgħa tal-komuniżmu fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, li bdiet fil-Polonja 
u l-Ungerija, kienet issimbolizzata bil-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin fid-9 ta’ 
Novembru 1989.
Il-Ġermanja kienet waħda mill-membri fundaturi tal-UE iżda kienet il-
Ġermanja tal-Punent li ffirmat l-ewwel Trattat fl-1951. Meta l-Ġermanja 
ġiet riunifikata f’Ottubru 1990, il-Ġermanja tal-Lvant saret parti mill-Unjoni 
Ewropea.
Kienet il-Ġermanja tal-Punent li rebħet lill-Arġentina 1-0 u rebħet it-Tazza 
tad-Dinja tal-futbol f’Lulju 1990.  Il-Ġermanja tal-Lvant u tal-Punent 
ingħaqdu f’pajjiż wieħed fit-3 ta’ Ottubru ta’ dik is-sena.  L-ewwel rebħa tat-
Tazza tad-Dinja tal-Ġermanja bħala nazzjon magħqud kienet fl-2014, meta 
t-tim għal darb’oħra rebaħ lill-Arġentina 1-0.

 Ir-reżistenza kontra r-reġim Komunista fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant wasslet  
 għall-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin.

3/13

TWEĠIBA
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It-tkabbir tal-2004 

Fl-2004, għaxar pajjiżi ngħaqdu mal-UE: tmienja mill-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant — iċ-Ċekja, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, 
is-Slovakkja u s-Slovenja — u l-pajjiżi gżejjer fil-Mediterran ta’ Ċipru u Malta. 
It-tkabbir storiku tella’ n-numru totali ta’ Stati Membri għal 25.
Il-Bulgarija u r-Rumanija ssieħbu mal-UE tliet snin wara, fl-1 ta’ Jannar 
2007. 

6/13
 Tmien pajjiżi mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u żewġ gżejjer Mediterranji  
 ngħaqdu mal-UE f’Mejju 2004.

Il-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin wittiet it-triq għall-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant li 
qabel kienu kkontrollati minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika biex jirriformaw is-sistemi 
tagħhom u jingħaqdu mal-UE. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera? 

TWEĠIBA

5/13

Demokraziji ġodda jissieħbu fl-UE 

Il-Greċja, Spanja u l-Portugall saru eliġibbli biex jissieħbu mal-UE ladarba 
d-demokrazija kienet ġiet stabbilita f’pajjiżhom. 
Il-Greċja kienet l-ewwel waħda li ngħaqdet, fl-1981, u b’hekk l-għadd ta’ 
membri tal-UE laħaq ċifri doppji. Spanja u l-Portugall segwew ħames snin 
wara, fl-1986.

 Il-Greċja saret membru fl-1981. Warajha segwew Spanja u l-Portugall fl-1986.

Fis-snin sebgħin, tliet pajjiżi Ewropej, li qabel kienu maħkuma minn reġimi dittatorjali, saru 
demokraziji u setgħu japplikaw biex jissieħbu mal-UE.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?
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L-Iżvezja

L-Iżvezja ngħaqdet mal-UE fl-1995, flimkien mal-Awstrija u l-Finlandja.

 L-Iżvezja.

8/13

Liema Stat Membru...
• …huwa wieħed minn seba’ monarkiji fl-Unjoni Ewropea;
• ...huwa magħruf għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ nofs is-sajf; u
• ...ingħaqad mal-Unjoni Ewropea fl-1995 flimkien ma’ żewġ pajjiżi oħra?

Il-bandiera tal-UE

It-12-il stilla tad-deheb fuq sfond blu jirrappreżentaw lill-popli tal-Ewropa 
f’ċirku, simbolu tal-għaqda. 
Il-bandiera Ewropea tissimbolizza kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll, b’mod 
aktar wiesa’, l-ideali tal-għaqda, is-solidarjetà u l-armonija fost il-popli tal-
Ewropa.

7/13
 L-għaqda, is-solidarjetà u l-armonija fost il-popli tal-Ewropa.

Il-bandiera Ewropea tittajjar fuq il-binjiet tal-parlamenti, binjiet pubbliċi,  
parks u monumenti fl-Ewropa kollha. 
X’jirrappreżentaw it-12-il stilla tad-deheb fuq sfond blu?
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Liema Stat Membru...
• ...iġġieled il-gwerra għall-indipendenza bejn l-1991 u l-1995;
• ...għandu l-arma araldika b’disinn ta’ kaxxi ħomor u bojod;
• ...huwa l-aħħar pajjiż li ngħaqad mal-Unjoni Ewropea?

Il-Kroazja

Il-Kroazja hija l-aktar membru riċenti tal-UE, u ssieħbet mal-UE fl-2013.
Is-Slovenja ssieħbet fl-2004, u l-Bulgarija fl-2007. 

 Il-Kroazja.

TWEĠIBA

Kemm-il lingwa uffiċjali għandha l-UE?

Il-lingwi uffiċjali tal-UE

Bis-sħubija tal-Kroazja fl-UE fl-2013, l-Unjoni Ewropea issa għandha 
24 lingwa uffiċjali. Dan ifisser li tista’ tikteb lill-istituzzjonijiet tal-UE bi 
kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali, u tirċievi tweġiba bl-istess lingwa. 

 24
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Għalkemm xi drabi jaf ikun hemm tilwim bejn il-pajjiżi tal-UE, il-prinċipji bażiċi li fuqhom 
tissejjes l-UE ma nbidlu qatt għal aktar minn sitt deċennji. Fl-2012, l-Unjoni Ewropea ġiet 
rikonoxxuta għall-ħidma tagħha fl-għaqda tal-kontinent. 
Liema premju rċeviet?

Il-Premju Nobel għall-Paċi

Il-Premju Sakharov jingħata kull sena mill-Parlament Ewropew lil individwi li 
jkunu taw kontribut eċċezzjonali għall-ġlieda favur id-drittijiet tal-bniedem 
madwar id-dinja.
Il-Premju Karlu Manju jingħata għal xogħol eċċezzjonali mwettaq fis-servizz 
tal-għaqda Ewropea. Dan ingħata lil istituzzjoni Ewropea — il-Kummissjoni 
tal-Komunitajiet Ewropej — minflok lil persuna, għall-ewwel darba fl-1969.

 Il-Premju Nobel għall-Paċi.

TWEĠIBA

Kull sena l-UE tiċċelebra għeluq sninha fid-9 ta’ Mejju. 
X’inhu l-isem tar-raġel li, fid-9 ta’ Mejju 1950, ressaq il-pjan meqjus 
bħala l-bidu ta’ dik li llum hi l-Unjoni Ewropea?

Jum l-Ewropa

L-Unjoni Ewropea tal-lum tista’ tiġi traċċata lura għall-proposta biex il-
produzzjoni tal-faħam u l-azzar tiġi ġestita b’mod konġunt, ippreżentata 
fid-9 ta’ Mejju 1950 mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż ta’ dak 
iż-żmien Robert Schuman. Bit-teħid tad-deċiżjonijiet flimkien dwar x’għandu 
jsir bil-faħam u l-azzar tal-Ewropa, l-ebda nazzjon waħdu ma seta’ jibni xi 
armi bil-moħbi tan-nazzjonijiet l-oħra. 

 Robert Schuman.

12/13
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It-Trattat ta’ Liżbona 

It-Trattat ta’ Liżbona ġie ffirmat fil-belt kapitali Portugiża fit-13 ta’ Diċembru 
2007 u sar liġi fl-1 ta’ Diċembru 2009. L-għan tiegħu kien li l-UE ssir iktar 
demokratika, iktar effiċjenti u iktar kapaċi tindirizza l-problemi globali, bħat-
tibdil fil-klima, b’vuċi waħda.

 Liżbona

It-Trattati tal-UE jirregolaw kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u f’liema oqsma l-UE taġixxi 
b’mod konġunt. 
F’liema belt Ewropea ġie ffirmat l-aħħar trattat?

13/13
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TA’ KULJUM?

Mistoqsijiet p. 31
Tweġibiet p. 38

KIF TAĦDEM L-UE?

Mistoqsijiet p. 17
Tweġibiet p. 24

X’HEMM FUQ L-AĠENDA 
TAL-UE?

Mistoqsijiet p. 44
Tweġibiet p. 51 
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MISTOQSIJA

 Il-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi dwar il-liġijiet  
 u l-azzjonijiet ġodda tal-UE.

 Il-Kunsill Ewropew, magħmul mill-presidenti  
 u l-prim ministri tal-pajjiżi tal-UE, jadottaw il-liġijiet tal-UE.

 Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni ġdida  
 filwaqt li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew  

 jieħdu d-deċiżjoni finali dwar il-liġijiet kollha tal-UE.

1/13

1

2

3

Minbarra li hija l-kapitali tal-Belġju, Brussell hi spiss magħrufa bħala l-kapitali tal-Ewropa 
peress li hija l-post fejn jinsabu l-istituzzjonijiet ewlenin. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

KIF TAĦDEM L-UE?

Taf min jiddeċiedi xiex fl-UE? Ittestja l-għarfien tiegħek 
tal-istituzzjonijiet ewlenin u n-nies li jaħdmu fihom.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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MISTOQSIJA

 Il-Membri tal-Parlament Ewropew huma maħtura  
 mill-parlamenti nazzjonali.

 Il-pajjiżi b’popolazzjonijiet kbar għandhom iktar Membri  
 tal-Parlament (MPE) minn pajjiżi b’popolazzjonijiet żgħar.

 Iċ-ċittadini tal-UE jeleġġu direttament il-Membri  
 tal-Parlament Ewropew kull erba’ snin.

3/13

1

2

3

Il-Parlament Ewropew huwa l-vuċi tan-nies. Dan jirrappreżenta liċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-UE 
f’materji ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 Il-Kummissarji jirrappreżentaw l-opinjonijiet tal-pajjiż  
 rispettiv tagħhom.

 Il-Kummissarji jiġu proposti mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom  
 u għandhom jiġu approvati mill-Parlament Ewropew.

 Biex tkun Kummissarju l-ewwel trid tiġi impjegat fis-servizz  
 ċivil f’pajjiżek stess.

1

2

3

Il-Kummissjoni Ewropea hija magħmula minn Kummissarju wieħed għal kull pajjiż tal-UE. 
Flimkien dawn jiffurmaw il-Kulleġġ tal-Kummissarji. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera? 

2/13
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MISTOQSIJA

 President maħtur għal sentejn jippresiedi l-Kunsill Ewropew.

 Il-Kunsill Ewropew jistabbilixxi l-prijoritajiet ewlenin  
 tal-UE u d-direzzjoni ġenerali tal-politika.

 Il-Kunsill Ewropew jiltaqa’ fi Strasburgu darba fix-xahar.

5/13

1

2

3

Il-Kunsill Ewropew jgħaqqad flimkien il-Kapijiet tal-Istat jew tal-gvern tal-pajjiżi membri tal-
UE. Il-laqgħat tagħhom huma ta’ sikwit imsejħa “summits Ewropej”.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 Kull ministru fil-Kunsill jivvota f’isem il-gvern tiegħu stess.

 Id-deċiżjonijiet kollha meħuda fil-Kunsill għandhom  
 jittieħdu b’mod unanimu.

 Kull pajjiż tal-UE jmexxi l-ħidma tal-Kunsill għal sena.

1

2

3

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-pajjiżi tal-UE. Il-ministri mill-istati 
membri kollha jiltaqgħu biex jiddiskutu l-kwistjonijiet tal-UE u jieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-
politiki u l-liġijiet tal-UE.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?4/13

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
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MISTOQSIJA

 Għandek bżonn l-appoġġ ta’ miljun persuna minn seba’  
 pajjiżi tal-UE jew aktar biex tissottometti inizjattiva  
 taċ-ċittadini lill-Kummissjoni Ewropea biex tiġi eżaminata.

 M’hemm l-ebda rekwiżit ta’ età minima għall-appoġġ  
 ta’ inizjattiva.

 Kwalunkwe ċittadin tal-UE jista’ jitlob lill-Kummissjoni Ewropa 
 biex tipproponi l-ħolqien ta’ liġi. 

7/13

1

2

3

Iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jinfluwenzaw il-politiki tal-UE b’diversi modi, pereżempju billi jniedu 
jew jappoġġjaw Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 Il-Qorti tal-Ġustizzja hija bbażata fi Frankfurt.

 Biex tiġi ssimplifikata l-ħidma tagħha, il-lingwi użati  
 għall-każijiet kollha ġestiti mill-Qorti tal-Ġustizzja huma  
 biss l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż.

 Jekk il-qorti tal-pajjiż ikollha dubju dwar l-interpretazzjoni  
 ta’ liġi tal-UE, din tista’ titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika.

1

2

3

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1952 biex tiżgura li l-liġi tal-UE tiġi 
interpretata u applikata bl-istess mod f’kull pajjiż tal-UE.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

6/13
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MISTOQSIJA

 Inti Paschal Donohoe, il-President tal-Grupp tal-Euro. 

 Inti Josep Borrell, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet  
 Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u Viċi President  
 tal-Kummissjoni Ewropea.

 Inti Didier Reynders, il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja.

9/13

1

2

3

Jien nikkoordina u nwettaq il-politika tal-UE lejn pajjiżi u organizzazzjonijiet oħra;
Nirrappreżenta lill-UE fix-xena internazzjonali, pereżempju fin-Nazzjonijiet Uniti;
Kont Ministru Spanjol u President tal-Parlament Ewropew bejn l-2004 u l-2007.
Min jien? 

MISTOQSIJA

 Inti Christine Lagarde, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. 

 Inti Emily O’Reilly, l-Ombudsman Ewropew.

 Inti Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea.

1

2

3

Jien il-President ta’ istituzzjoni Ewropea u ġejt elett mill-Parlament Ewropew għal perjodu ta’ 5 snin;
Jien il-kap ta’ tim magħruf bħala “il-kulleġġ”. Il-kompitu tagħna huwa li nippromwovu l-interessi 
tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi;
Jien l-ewwel mara li ġejt eletta għal dan ir-rwol.
Min jien? 8/13
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MISTOQSIJA

 Inti Charles Michel, il-President tal-Kunsill Ewropew.

 Inti Klaus-Heiner Lehne, il-President tal-Qorti Ewropea  
 tal-Awdituri.

 Inti Paschal Donohoe, il-President tal-Grupp tal-Euro.

11/13

1

2

3

Jien il-President ta’ istituzzjoni Ewropea, u ġejt maħtur għal sentejn u nofs;
Jien nippresiedi l-laqgħat mal-kapijiet tal-istat jew tal-gvern mill-istati membri;
Kont Prim Ministru tal-Belġju għal ħames snin.
Min jien?

MISTOQSIJA

 Inti Christine Lagarde, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew

 Inti Roberta Metsola, il-President tal-Parlament Ewropew

 Inti Emily O’Reilly, l-Ombudsman Ewropew

1

2

3

Jien il-President ta’ istituzzjoni Ewropea li tirrappreżenta liċ-ċittadini tal-UE;
Jien niffirma l-baġit tal-UE biex napprovah
Ġejja mill-iżgħar pajjiż tal-UE.
Min jien? 10/13
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MISTOQSIJA

 L-istaff tal-Kummissjoni jintgħażel permezz ta’  
 kompetizzjonijiet ta’ reklutaġġ u huwa magħmul  

 minn ċittadini minn kull pajjiż tal-UE.

 Qabel ma tiġi impjegat bħala staff tal-Kummissjoni,  
 huwa obbligatorju li tagħmel traineeship tal-UE.

 Ma għandekx għalfejn tkun ċittadin tal-UE biex taħdem  
 għall-Kummissjoni Ewropea.

13/13

1

2

3

Madwar 33,000 ruħ jaħdmu fil-Kummissjoni Ewropea fejn iwettqu varjetà ta’ impjiegi bħala 
staff amministrattiv, esperti, tradutturi, interpreti u assistenti. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hawn taħt hi vera?

MISTOQSIJA

 12-il sessjoni fi Brussell, u sa sitta fi Strasburgu.

 12-il sessjoni fi Strasburgu, sitta fi Brussell.

 12-il sessjoni fi Strasburgu, u sa sitta fi Brussell.

1

2

3

Kemm-il laqgħa (“sessjonijiet”) ikollu l-Parlament Ewropew matul is-
sena u dawn fejn iseħħu?

12/13
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Minbarra li hija l-kapitali tal-Belġju, Brussell hi spiss magħrufa bħala l-kapitali tal-Ewropa 
peress li hija l-post fejn jinsabu l-istituzzjonijiet ewlenin. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

It-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE

Il-Kummissjoni Ewropea tabbozza l-proposti għal liġijiet Ewropej ġodda. 
Imbagħad dawn jiġu diskussi, emendati u finalment adottati — jew miċħuda 
—  mill-Kunsill tal-UE (li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-pajjiżi tal-UE) u 
l-Parlament Ewropew (elett direttament miċ-ċittadini tal-UE). 
Din hija l-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet l-aktar komuni fl-UE. 
Din tissejjaħ il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, magħrufa wkoll bħala 
“kodeċiżjoni”.

 Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni ġdida filwaqt  
 li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jieħdu d-deċiżjoni  

 finali dwar il-liġijiet kollha tal-UE.

TWEĠIBA

2/13

Il-Kummissjoni Ewropea hija magħmula minn Kummissarju wieħed għal kull pajjiż tal-UE. 
Flimkien dawn jiffurmaw il-Kulleġġ tal-Kummissarji. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera? 

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarji ma jirrappreżentawx il-fehmiet tal-pajjiż imnejn ġejjin, iżda 
l-interess komuni tal-UE.
Ħafna Kummissarji qabel kienu politiċi nazzjonali ewlenin u huma proposti 
mill-gvern tagħhom. Il-kandidat Presidenzjali jagħżel Kummissarji potenzjali 
abbażi ta’ dawn is-suġġerimenti. 
Kull persuna nominata għandha tidher quddiem il-Parlament Ewropew biex 
tispjega l-viżjoni tagħha u twieġeb il-mistoqsijiet. Imbagħad il-Parlament 
jivvota dwar jekk jaċċettax lin-nominati bħala tim. Fl-aħħar nett, huma 
jinħatru mill-Kunsill Ewropew 

 Il-Kummissarji jiġu proposti mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom u għandhom  
 jiġu approvati mill-Parlament Ewropew.
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The European Parliament is the voice of the people. It represents the citizens of EU countries 
in decision-making matters.
Which of these statements is true?

Il-Parlament Ewropew

Iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jivvutaw kull ħames snin għal min iridu li 
jirrappreżentahom fil-Parlament Ewropew. 
Is-siġġijiet parlamentari huma maqsuma bejn l-istati membri individwali 
skont id-daqs tal-popolazzjoni tagħhom, li jfisser li l-pajjiżi l-kbar għandhom 
iktar Membri tal-Parlament mill-pajjiżi żgħar. L-aħħar elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropej saru fir-rebbiegħa tal-2019. L-elezzjonijiet li jmiss se 
jsiru fl-2024.
Kull ċittadin tal-UE li għalaq it-18-il sena għandu dritt jivvota fil-pajjiżi 
kollha tal-UE, għajr fl-Awstrija u f’Malta fejn iċ-ċittadini jingħataw id-dritt 
tal-vot meta jagħlqu s-sittax-il sena u fil-Greċja li jibdew jivvutaw ta’ sbatax.

 Il-pajjiżi b’popolazzjonijiet kbar għandhom iktar Membri tal-Parlament (MPE)  
 minn pajjiżi b’popolazzjonijiet żgħar.

TWEĠIBA

4/13

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-pajjiżi tal-UE. Il-ministri mill-istati 
membri kollha jiltaqgħu biex jiddiskutu l-kwistjonijiet tal-UE u jieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-
politiki u l-liġijiet tal-UE.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Il-Kunsill tal-UE

Il-ministri għandhom l-awtorità li jimpenjaw lill-gvernijiet tagħhom biex 
iwettqu l-azzjonijiet li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-laqgħat. 
Kieku l-istati membri kollha kellhom jaqblu dwar id-deċiżjonijiet kollha 
b’mod unanimu, ma tantx kienet timxi ’l quddiem l-UE.  F’ħafna oqsma, 
il-ministri jieħu d-deċiżjonijiet bil-vot tal-maġġoranza.  Huma qablu li għal 
ċertu kwistjonijiet sensittivi, bħat-tassazzjoni u kwistjonijiet ta’ sigurtà, id-
deċiżjonijiet jittieħdu b’mod unanimu.

 Kull ministru fil-Kunsill jivvota f’isem il-gvern tiegħu stess.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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Il-Kunsill Ewropew jgħaqqad flimkien il-Kapijiet tal-Istat jew tal-gvern tal-pajjiżi membri tal-
UE. Il-laqgħat tagħhom huma ta’ sikwit imsejħa “summits Ewropej”.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Il-Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew jirrappreżenta l-ogħla livell ta’ kooperazzjoni politika bejn 
il-pajjiżi tal-UE. 
Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu tal-anqas darbtejn kull 6 xhur. Il-laqgħat 
tagħhom, jew “summits”, isiru fi Brussell.  
Il-President tal-Kunsill Ewropew jippresiedi l-laqgħat. Il-President, li huwa 
maħtur għal mandat ta’ sentejn u nofs, jista’ wkoll ilaqqa’ lill-Kunsill 
Ewropew b’mod straordinarju, meta dan ikun meħtieġ.

 Il-Kunsill Ewropew jistabbilixxi l-prijoritajiet ewlenin tal-UE u d-direzzjoni  
 ġenerali tal-politika.

TWEĠIBA

6/13

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1952 biex tiżgura li l-liġi tal-UE tiġi 
interpretata u applikata bl-istess mod f’kull pajjiż tal-UE.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE

Il-Qorti tal-Ġustizzja hija l-ogħla awtorità legali fl-UE u hi bbażata fil-
Lussemburgu. 
Jekk qorti nazzjonali jkollha dubju dwar l-interpretazzjoni jew il-validità 
ta’ liġi tal-UE, din tista’ titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika. L-istess 
mekkaniżmu jista’ jintuża biex jiġi ddeterminat jekk liġi jew prattika 
nazzjonali hix kompatibbli mal-liġi tal-UE.
Bħalma kull stat membru għandu l-lingwa tiegħu stess u sistema legali 
speċifika, il-Qorti tal-Ġustizzja hija istituzzjoni multilingwa. L-arranġamenti 
lingwistiċi tagħha m’għandhom l-ebda ekwivalenti fi kwalunkwe qorti oħra 
fid-dinja, peress li kull waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tista’ 
tkun il-lingwa tal-kawża.

 Jekk il-qorti tal-pajjiż ikollha dubju dwar l-interpretazzjoni ta’ liġi tal-UE,  
 din tista’ titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
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Iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jinfluwenzaw il-politiki tal-UE b’diversi modi, pereżempju billi jniedu 
jew jappoġġjaw Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Il-vuċi tiegħek

Grupp ta’ mill-inqas 7 ċittadini tal-UE li jgħixu f’7 pajjiżi differenti tal-
UE jistgħu jniedu inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Għandek bżonn miljun 
persuna, jew ftit iktar minn 0.2% tal-popolazzjoni tal-UE, minn tal-inqas 
seba’ pajjiżi tal-UE li jesprimu l-appoġġ għal inizjattiva. Meta jintlaħaq dan 
in-numru, l-inizjattiva tista’ tiġi sottomessa lill-Kummissjoni Ewropea għal 
eżaminazzjoni.
L-ewwel inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej li rnexxielha tiġbor 1.6 miljun firma, 
“Right2Water”, wasslet għal proposta għal regoli ġodda dwar l-ilma tajjeb 
għax-xorb.
Sabiex tappoġġja inizjattiva, trid tkun eliġibbli biex tivvota fl-elezzjonijiet 
Ewropej f’pajjiżek (l-età minima għall-votazzjoni tvarja bejn is-16 u t-18-il 
sena f’pajjiżi differenti tal-UE).

 Għandek bżonn l-appoġġ ta’ miljun persuna minn seba’ pajjiżi tal-UE jew  
 aktar biex tissottometti inizjattiva taċ-ċittadini lill-Kummissjoni Ewropea  

 biex tiġi eżaminata.

TWEĠIBA

8/13

Jien il-President ta’ istituzzjoni Ewropea u ġejt elett mill-Parlament Ewropew għal perjodu ta’ 5 snin;
Jien il-kap ta’ tim magħruf bħala “il-kulleġġ”. Il-kompitu tagħna huwa li nippromwovu l-interessi 
tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi;
Jien l-ewwel mara li ġejt eletta għal dan ir-rwol.
Min jien? 

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea

Ursula von der Leyen hija l-President tal-Kummissjoni Ewropea mill-1 ta’ 
Diċembru 2019 ’l hawn.
Il-President Ursula von der Leyen tirrappreżenta wkoll il-Kummissjoni fil-
laqgħat tal-Kunsill Ewropew, fis-summits tal-G7 u l-G20, kif ukoll f’laqgħat 
ma’ pajjiżi barra l-UE.

 Inti Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea.

© niphon/StockAdobe.com
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Jien nikkoordina u nwettaq il-politika tal-UE lejn pajjiżi u organizzazzjonijiet oħra;
Nirrappreżenta lill-UE fix-xena internazzjonali, pereżempju fin-Nazzjonijiet Uniti;
Kont Ministru Spanjol u President tal-Parlament Ewropew bejn l-2004 u l-2007.
Min jien? 

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni

Josep Borrell huwa r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u l-Politika ta’ Sigurtà mill-1 ta’ Diċembru 2019 ’l hawn.
Bħala l-kap diplomatiku tal-UE, huwa inkarigat mit-tfassil u t-twettiq tal-
politiki barranin, tas-sigurtà u tad-difiża tal-UE. Huwa wkoll il-Viċi President 
tal-Kummissjoni Ewropea.

 Inti Josep Borrell, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin  
 u l-Politika ta’ Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea.

10/13
TWEĠIBA

Jien il-President ta’ istituzzjoni Ewropea li tirrappreżenta liċ-ċittadini tal-UE;
Jien niffirma l-baġit tal-UE biex napprovah
Ġejja mill-iżgħar pajjiż tal-UE.
Min jien? 

Il-President tal-Parlament Ewropew

Roberta Metsola ġiet eletta bħala President tal-Parlament Ewropew fit-18 
ta’ Jannar 2022 għal perjodu ta’ sentejn u nofs. Hija twieldet f’Malta fl-1979 
u hija l-iżgħar President tal-Parlament li qatt ġie elett. Hija membru tal-
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Grupp PPE), li huwa l-akbar grupp politiku 
fil-Parlament Ewropew.

 Inti Roberta Metsola, il-President tal-Parlament Ewropew
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Jien il-President ta’ istituzzjoni Ewropea, u ġejt maħtur għal sentejn u nofs;
Jien nippresiedi l-laqgħat mal-kapijiet tal-istat jew tal-gvern mill-istati membri;
Kont Prim Ministru tal-Belġju għal ħames snin.
Min jien?

Il-President tal-Kunsill Ewropew

Charles Michel huwa l-President tal-Kunsill Ewropew mill-1 ta’ Diċembru 
2019 sal-31 ta’ Mejju 2022. Huwa responsabbli biex isejjaħ u jippresjedi 
l-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u jmexxi l-ħidma tiegħu ‘l quddiem. 
Charles Michel jirrappreżenta lill-UE esternament fi kwistjonijiet ta’ affarijiet 
barranin u sigurtà, flimkien ma’ Josep Borrell, ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. 
Huwa jirrappreżenta wkoll lill-UE fis-Summits tal-G7 u l-G20, flimkien ma’ 
Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea.

 Inti Charles Michel, il-President tal-Kunsill Ewropew.

TWEĠIBA

Kemm-il laqgħa (“sessjonijiet”) ikollu l-Parlament Ewropew matul  
is-sena u dawn fejn iseħħu?

Il-Parlament Ewropew

Il-laqgħat ewlenin tal-Parlament Ewropej jissejħu “sessjonijiet plenarji” u 
jsiru 12-il darba fis-sena fi Strasburgu, Franza, u sa sitt darbiet fis-sena fi 
Brussell, il-Belġju.

 12-il sessjoni fi Strasburgu, u sa sitta fi Brussell.

12/13

11/13
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13/13

Madwar 33,000 ruħ jaħdmu fil-Kummissjoni Ewropea fejn iwettqu varjetà ta’ impjiegi bħala 
staff amministrattiv, esperti, tradutturi, interpreti u assistenti. 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hawn taħt hi vera?

Il-Kummissjoni Ewropea

L-uffiċjali tal-Kummissjoni huma ċittadini minn kull pajjiż tal-UE, u jintgħażlu 
b’kompetizzjonijiet tar-reklutaġġ.
Jekk xogħol mal-UE huwa l-karriera li tgħodd għalik, l-ewwel tista’ tibda 
bħala trainee. Hekk kif tiggradwa mill-università, tkun tista’ tapplika għal 
traineeship tal-UE. Madankollu dan mhuwiex prerekwiżit biex tiġi impjegat 
bħala parti mill-istaff tal-Kummissjoni.

 L-istaff tal-Kummissjoni jintgħażel permezz ta’ kompetizzjonijiet ta’ reklutaġġ  
 u huwa magħmul minn ċittadini minn kull pajjiż tal-UE.

X’INHI L-UNJONI EWROPEA?

Mistoqsijiet p. 3
Tweġibiet p. 10

L-UNJONI EWROPEA KIF 
TOLQOT IL-ĦAJJA TAGĦNA 

TA’ KULJUM?

Mistoqsijiet p. 31
Tweġibiet p. 38

KIF TAĦDEM L-UE?

Mistoqsijiet p. 17
Tweġibiet p. 24

X’HEMM FUQ L-AĠENDA 
TAL-UE?

Mistoqsijiet p. 44
Tweġibiet p. 51
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MISTOQSIJA

 Xejn. Tista’ tibda tippakkja l-bagalja u titlaq l-Italja! Bħala  
 ċittadin tal-UE, Anna għandha d-dritt li tistudja fi kwalunkwe  

 pajjiż tal-UE.

 Anna trid tapplika għal viża biex tistudja l-Italja.

 Anna trid tapplika għal permess ta’ residenza temporanju  
 qabel ma tmur l-Italja

1

2

3

Anna għadha kif spiċċat l-iskola u tixtieq ittejjeb it-Taljan tagħha. Hija tirreġistra għal kors tal-
lingwa intensiv ta’ xahrejn fi skola fl-Italja.
X’għandha tagħmel qabel titlaq?

1/12

L-UNJONI EWROPEA KIF TOLQOT IL-ĦAJJA TAGĦNA TA’ KULJUM?

Qatt staqsejt lilek innifsek eżattament x’tagħmel 
l-Unjoni Ewropea għalik? Ejjew insegwu lil Anna, mill-
Iżvezja, biex naraw kif l-UE tagħmel differenza fil-ħajja 
tagħha ta’ kuljum.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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 Il-Litwanja.

 Il-Lussemburgu.

 Il-Latvja.

1

2

3

32

Il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro ġew introdotti fl-2002 u issa jintużaw fi 20-il pajjiż tal-UE. 
Il-muniti għandhom wiċċ komuni, li juri l-mappa tal-Ewropa, iżda kull pajjiż għandu d-disinn 
tiegħu fuq in-naħa l-oħra. Anna tipprova taqta’ minn fejn ġejja din il-munita.
Tista’ tgħinha?

MISTOQSIJA

 ... jgħin liż-żgħażagħ jistudjaw f’pajjiżhom stess.

 ... jipprovdi opportunitajiet għal sħubijiet bejn l-iskejjel  
 u l-organizzazzjonijiet minn pajjiżi oħra tal-UE.

 ..huwa biss għall-istudenti universitarji u ma jinkludix modi  
 oħra ta’ tagħlim.

1

2

3

Fl-Italja, Anna tiltaqa’ ma’ Pavel, student ta’ Erasmus+ miċ-Ċekja.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?
Il-programm Erasmus+...

2/12

3/12
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MISTOQSIJA

 Peress li l-UE kissret il-monopolji nazzjonali u ppermettiet  
 il-kompetizzjoni fis-settur tal-avjazzjoni fl-Ewropa, it-titjiriet  
 saru aktar għaljin.

 Anna mhu se jkollha ebda dritt għal kumpens jekk it-titjira  
 tagħha tittardja jew jekk ikun hemm ibbukkjar żejjed.

 Issa ħafna mill-bliet u r-reġjuni għandhom l-ajruporti  
 tagħhom u jsiru aktar titjiriet diretti bejniethom.

1

2

3

Anna tixtieq iżżur il-ħabib il-ġdid Ċek tagħha Pavel, fil-belt tiegħu. Mhijiex ċerta kemm  
dan se jkun faċli.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 Il-prodotti li jinbiegħu fis-suq uniku tal-UE għandhom  
 jissodisfaw rekwiżiti ta’ sikurezza u ambjentali tal-UE.

 Jekk tixtri oġġetti jew servizz online jew barra minn ħanut  
 (bit-telefown, bil-posta, mingħand bejjiegħ bieb bieb), għandek  
 id-dritt li tikkanċella u tirritorna l-ordni tiegħek fi żmien 10 ijiem.

 Skont ir-regoli tal-UE għandek id-dritt għal minimu ta’ sena  
 garanzija għal prodotti tal-konsumatur bħat-tagħmir elettroniku.

1

2

3

Anna għandha bżonn tixtri headphones ġodda fl-Italja u tittama li dawn ikunu jistgħu jintużaw 
b’mod sikur. Hija tixtri wkoll xi affarijiet online. Iżda x’inhuma d-drittijiet tagħha bħala konsumatur?
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

5/12

4/12
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 Anna għandha d-dritt għal kura tas-saħħa privata mingħajr ħlas.

 Billi hija mhix Ċeka, Anna se jkollha tħallas għall-kura  
 tas-saħħa pubblika li tirċievi hemmhekk.

 Anna tista’ tirċievi l-kura tas-saħħa pubblika u tħallas  
 l-istess miżati bħaċ-ċittadini lokali bil-Karta tal-Assigurazzjoni  
 tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.

1

2

3

34

Anna kienet qed tieħu gost iċ-Ċekja, iżda matul żjara f’wieħed mill-ħafna monumenti sbieħ, 
waqgħet u lwiet l-għaksa. Fortunatament, hija ftakret tieħu magħha l-Karta tal-Assigurazzjoni 
tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 Le. L-Awstrija, iċ-Ċekja u l-Italja huma fost it-23 pajjiż tal-UE  
 u l-4 pajjiżi mhux tal-UE li neħħew il-kontrolli fil-fruntieri interni  
 fi ħdan iż-żona Schengen. Anna tista’ tivvjaġġa liberament bejn  

 iż-żewġ fruntieri interni.

 Le. Fl-Ewropa, trid turi biss il-passaport jew il-karta tal-identità  
 tiegħek fil-fruntiera jekk tkun qed tivvjaġġa lejn l-Iżlanda,  
 il-Liechtenstein, in-Norveġja jew l-Iżvizzera.

 Iva. Iċ-Ċekja mhix pajjiż ta’ Schengen, għalhekk Anna ma  
 tistax tgħaddi l-fruntiera mingħajr il-kontroll fil-fruntiera.

1

2

3

L-ivvjaġġar sar aktar diffiċli bil-pandemija tal-COVID-19, iżda l-libertà tal-moviment tibqa’ 
waħda mill-akbar kisbiet tal-UE. Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE neħħew il-kontrolli fil-fruntieri 
tagħhom bis-saħħa tal-Ftehim ta’ Schengen. Anna qed tivvjaġġa bil-karozza tal-linja mill-
Italja lejn iċ-Ċekja u se tgħaddi mill-Awstrija, u tinsab ħerqana bil-vjaġġ tagħha.
Anna se jkollha ġġorr il-passaport tagħha matul il-vjaġġ?6/12

7/12
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MISTOQSIJA

 Matul l-istaġun tal-għawm, il-pajjiżi tal-UE mhux bilfors  
 jinfurmaw lill-pubbliku dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm.

 Hemm standards minimi tal-UE dwar l-ilma għall-għawm,  
 li l-pajjiżi kollha tal-UE jridu jirrispettaw.

 Ftit aktar minn 50% tas-siti għall-għawm fl-UE jilħqu  
 l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma.

1

2

3

Anna mhix ċerta dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-Italja u fiċ-Ċekja, u qed taħseb jekk 
tistax tgħum b’moħħha mistrieħ fil-lagi u fil-baħar.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 Anna tista’ tagħmel ir-“roaming daqslikieku f’pajjiżha”  
 bl-ismartphone Żvediż tagħha mingħajr ebda limitazzjoni  
 anke jekk tibqa’ l-Italja għal ħafna aktar.

 Ir-roaming daqslikieku f’pajjiżek ma japplikax b’mod awtomatiku.  
 Anna se jkollha bżonn tikkuntattja lill-operatur tagħha biex tattivah.

 Sakemm Anna tivvjaġġa perjodikament u tqatta’ aktar żmien  
 f’pajjiżha milli barra minn pajjiżha, hija se tħallas biss dak li  
 hija tħallas f’pajjiżha.

1

2

3

Waqt li kienet l-Italja, Anna baqgħet f’kuntatt mal-ħbieb u l-familja tagħha f’pajjiżha bl-
ismartphone tagħha. Iċċempel u tibgħat il-messaġġi lill-ħbieb u l-familja tagħha u tuża 
apps tal-midja soċjali biex taqsam ir-ritratti u l-esperjenzi tagħha magħhom Xi ngħidu dwar 
l-ispejjeż tar-roaming ta’ Anna? 
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

9/12

8/12
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 1 miljun

 10 miljuni

 5 miljuni

1

2

3

Lura fl-Iżvezja, Anna tirrakkonta l-avventuri Ewropej tagħha lil nannitha. In-nanna tagħha tgħid 
li xtaqet tagħmel xi ħaġa simili meta kienet żagħżugħa, iżda qatt ma kellha ċans tagħmilha.
Kemm kien hemm żgħażagħ li studjaw, ħadmu jew għamlu volontarjat 
barra minn pajjiżhom bis-saħħa tal-Erasmus+?

MISTOQSIJA

 Il-finanzjament tal-UE huwa ddedikat għal dawk il-pajjiżi  
 li ngħaqdu fl-UE mill-2004 ’il quddiem.

 Il-pajjiżi inqas żviluppati tal-UE biss jistgħu jibbenefikaw  
 mill-finanzjament tal-UE.

 Terz tal-baġit tal-UE jintefaq fuq proġetti li jgawdu  
 minnhom l-ibliet u r-reġjuni Ewropej kollha.

1

2

3

L-UE tinvesti fl-ibliet u r-reġjuni tal-Ewropa. Il-belt Taljana fejn qed toqgħod Anna tagħmel 
parti minn proġett li qed jgħin lill-ibliet tal-UE jsiru aktar sostenibbli.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

10/12

11/12
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MISTOQSIJA

 Il-Korp Volontarju

 DiscoverEU

 Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

1

2

3

Il-vjaġġ ta’ Anna ġabilha l-aptit għal aktar avventura. Qed taħseb li tagħmel volontarjat jew 
taħdem fi proġett fl-Iżvezja, jew forsi anke barra mill-pajjiż. Nannitha taħseb li diġà semgħet 
b’inizjattiva simili.
Liema minn dawn it-tweġibiet hija l-inizjattiva l-korretta?12/12
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1/12

Anna għadha kif spiċċat l-iskola u tixtieq ittejjeb it-Taljan tagħha. Hija tirreġistra għal kors tal-
lingwa intensiv ta’ xahrejn fi skola fl-Italja.
X’għandha tagħmel qabel titlaq?

Il-moviment liberu u ebda kontroll  
fil-fruntieri interni
Bis-saħħa tas-suq uniku u l-ħolqien taż-żona “Schengen”, iċ-ċittadini tal-UE 
jistgħu jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu jew jirtiraw fi kwalunkwe pajjiż tal-UE 
bi ftit li xejn piż amministrattiv jew kontrolli fil-fruntieri interni.
Bħala ċittadin tal-UE, Anna tista’ taħdem u tistudja fl-Italja. Jekk tibqa’ 
l-Italja għal aktar minn 3 xhur, tista’ titlob biex tirreġistra mal-awtoritajiet 
rilevanti, jekk tixtieq.
Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi barra l-UE jeħtieġu viża biex jistudjaw l-Italja jekk ikunu 
jixtiequ jibqgħu l-Italja għal aktar minn 3 xhur. Dan mhux il-każ għal Anna.
Nota ta’ qiegħ il-paġna: B’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, xi pajjiżi 
temporanjament illimitaw il-moviment liberu u pprojbixxew l-ivvjaġġar mhux 
essenzjali.

 Xejn. Tista’ tibda tippakkja l-bagalja u titlaq l-Italja! Bħala   ċittadin tal-UE,  
 Anna għandha d-dritt li tistudja fi kwalunkwe pajjiż tal-UE.

TWEĠIBA

2/12

Fl-Italja, Anna tiltaqa’ ma’ Pavel, student ta’ Erasmus+ miċ-Ċekja.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?
Il-programm Erasmus+...

Erasmus+

Il-programm Erasmus tnieda aktar minn 30 sena ilu biex l-istudenti jkunu 
jistgħu jagħmlu parti mill-istudji tagħhom f’università f’pajjiż ieħor tal-UE. 
Il-programm tal-lum, Erasmus+, hu mhux biss għall-istudenti universitarji, 
iżda joffri wkoll ħafna opportunitajiet oħra. Iż-żgħażagħ jistgħu jistudjaw, 
jitħarrġu jew jaħdmu bħala voluntiera fl-UE jew lil hinn minnha, f’firxa 
wiesgħa ta’ oqsma bħall-kura soċjali, l-ambjent, il-kultura, iż-żgħażagħ, 
l-isport u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

 ... jipprovdi opportunitajiet għal sħubijiet bejn l-iskejjel u l-organizzazzjonijiet  
 minn pajjiżi oħra tal-UE.
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3/12

Il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro ġew introdotti fl-2002 u issa jintużaw fi 20-il pajjiż tal-UE. 
Il-muniti għandhom wiċċ komuni, li juri l-mappa tal-Ewropa, iżda kull pajjiż għandu d-disinn 
tiegħu fuq in-naħa l-oħra. Anna tipprova taqta’ minn fejn ġejja din il-munita.  
Tista’ tgħinha?

L-euro

Il-Litwanja (segwi l-vleġġa fuq il-mappa) ingħaqdet maż-żona tal-euro 
bħala d-19-il membru tagħha fl-2015. 
Fuq il-muniti tal-euro tagħha jidher Vytis, kavallier fuq żiemel b’xabla u 
tarka, li jidher ukoll fuq l-istemma araldika tal-pajjiż.
Mill-1 ta’ Jannar 2023, hemm 20 pajjiż fiż-żona tal-euro: il-Kroazja issa hija 
wieħed mill-pajjiżi tal-UE li jużaw l-euro bħala l-munita tagħha.

 Il-Litwanja.

TWEĠIBA

4/12

Anna għandha bżonn tixtri headphones ġodda fl-Italja u tittama li dawn ikunu jistgħu jintużaw 
b’mod sikur. Hija tixtri wkoll xi affarijiet online. Iżda x’inhuma d-drittijiet tagħha bħala konsumatur?
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Il-protezzjoni tal-konsumaturi

Għandek tal-anqas perjodu ta’ sentejn garanzija għall-prodotti, bħall-
prodotti elettroniċi mixtrija fl-UE. Dan ifisser li jekk jinkisirlek il-mowbajl wara 
sena, dan jissewwa jew jinbidel mingħajr ħlas, irrispettivament minn fejn 
kont xtrajtu.
Il-liġi tal-UE tagħtik 14-il jum ċans biex tirritorna l-oġġetti mixtrija mill-
bogħod, kemm jekk online, bit-telefown, mingħand bejjiegħ bieb bieb, 
jew b’ordni postali. Anna tista’ tiddeċiedi li tħassar l-ordni tagħha għal 
kwalunkwe raġuni f’dan iż-żmien — anke jekk sempliċiment biddlet 
fehemtha.

 Il-prodotti li jinbiegħu fis-suq uniku tal-UE għandhom jissodisfaw rekwiżiti  
 ta’ sikurezza u ambjentali tal-UE.
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5/12

Anna tixtieq iżżur il-ħabib il-ġdid Ċek tagħha Pavel, fil-belt tiegħu. Mhijiex ċerta kemm  
dan se jkun faċli.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Il-kompetizzjoni ġabet bidliet kbar fl-ivvjaġġar bl-ajru. Illum il-ġurnata, 
l-ivvjaġġar bl-ajru sar irħas, aktar sikur u miftuħ għal aktar persuni minn 
qatt qabel. 
Il-leġiżlazzjoni tal-UE tipproteġi d-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru meta 
jivvjaġġaw fl-Ewropa. Jekk titħalla l-art f’ajruport minħabba li jkun hemm 
wisq nies ibbukkjati għat-titjira, jew it-titjira tiddewwem sew, tista’ titlob 
kumpens.

 Issa ħafna mill-bliet u r-reġjuni għandhom l-ajruporti tagħhom u jsiru  
 aktar titjiriet diretti bejniethom.

TWEĠIBA
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L-ivvjaġġar sar aktar diffiċli bil-pandemija tal-COVID-19, iżda l-libertà tal-moviment tibqa’ waħda mill-
akbar kisbiet tal-UE. Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE neħħew il-kontrolli fil-fruntieri tagħhom bis-saħħa 
tal-Ftehim ta’ Schengen. Anna qed tivvjaġġa bil-karozza tal-linja mill-Italja lejn iċ-Ċekja u se tgħaddi 
mill-Awstrija, u tinsab ħerqana bil-vjaġġ tagħha.

Anna se jkollha ġġorr il-passaport tagħha matul il-vjaġġ?

Tneħħija ta’ kontrolli fuq il-fruntieri fil-fruntieri interni

Iż-żona Schengen tinkludi 23 pajjiż tal-UE (ikħal) u erba’ pajjiżi li mhumiex fl-
UE (ikħal skur). Kemm l-Italja u ċ-Ċekja, kif ukoll l-Awstrija (il-pajjiż ta’ tranżitu 
bejniethom) huma pajjiżi ta’ Schengen, u għalhekk Anna tista’ tivvjaġġa mill-Italja 
saċ-Ċekja u lura, mingħajr il-ħtieġa li turi l-passaport tagħha.
Madankollu Anna għandha tieħu magħha l-karta tal-identità nazzjonali tagħha biex 
tkun tista’ tidentifika ruħha bħala ċittadin tal-UE, jekk tintalab tagħmel dan.
Xi pajjiżi tal-UE - il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, l-Irlanda, u r-Rumanija - mhumiex 
parti miż-żona Schengen (pajjiżi tal-UE mhux ta’ Schengen). Ftakar li meta tivvjaġġa 
minn pajjiż mhux fiż-żona Schengen jew lejh (i.e. pajjiż tal-UE mhux ta’ Schengen jew 
kwalunkwe pajjiż mhux tal-UE ieħor) inti trid turi l-karta tal-identità jew passaport 
validu fil-fruntiera.
Nota ta’ qiegħ il-paġna:  B’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, xi pajjiżi 
temporanjament illimitaw il-moviment liberu u pprojbixxew l-ivvjaġġar mhux 
essenzjali.
Footnote:  In response to the COVID-19 pandemic, some countries have temporarily restricted 
free movement and prohibited non-essential travel.

 Le. L-Awstrija, iċ-Ċekja u l-Italja huma fost it-23 pajjiż tal-UE u l-4 pajjiżi mhux  
 tal-UE li neħħew il-kontrolli fil-fruntieri interni fi ħdan iż-żona Schengen.  

 Anna tista’ tivvjaġġa liberament bejn iż-żewġ fruntieri interni.
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Anna kienet qed tieħu gost iċ-Ċekja, iżda matul żjara f’wieħed mill-ħafna monumenti sbieħ, 
waqgħet u lwiet l-għaksa. Fortunatament, hija ftakret tieħu magħha l-Karta tal-Assigurazzjoni 
tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

L-assigurazzjoni tas-saħħa fuq żjajjar 
temporanji barra mill-pajjiż

Jekk Anna timrad għal għarrieda matul żjara temporanja f’pajjiż ieħor tal-
UE — kemm jekk tkun fuq btala jew qed tistudja barra minn pajjiżha — hi 
intitolata għal kull trattament mediku li ma jistax jistenna sakemm tmur lura 
f’pajjiżha. 
Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tingħata mill-
istituzzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek u hija prova li inti assigurat 
f’pajjiż tal-UE. B’din il-karta tista’ tikseb aċċess għal kura tas-saħħa pubblika 
barra minn pajjiżek, u tħallas l-istess tariffi bħaċ-ċittadini tal-lokal.

 Anna tista’ tirċievi l-kura tas-saħħa pubblika u tħallas l-istess miżati  
 bħaċ-ċittadini lokali bil-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.

TWEĠIBA

8/12

Waqt li kienet l-Italja, Anna baqgħet f’kuntatt mal-ħbieb u l-familja tagħha f’pajjiżha bl-ismartphone 
tagħha. Iċċempel u tibgħat il-messaġġi lill-ħbieb u l-familja tagħha u tuża apps tal-midja soċjali biex 
taqsam ir-ritratti u l-esperjenzi tagħha magħhom Xi ngħidu dwar l-ispejjeż tar-roaming ta’ Anna? 

Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Tariffi tar-roaming irħas

L-UE neħħiet it-tariffi tar-roaming f’Ġunju 2017. Meta tivvjaġġa fl-UE int 
tħallas il-prezzijiet domestiċi għas-sejħiet tat-telefown, l-SMS u l-mobile 
internet (“roaming daqslikieku f’pajjiżek”).
Ir-regola ġenerali hi li sakemm int tgħaddi iktar ħin f’pajjiżek milli barra, jew 
tuża l-mobile tiegħek iktar f’pajjiżek milli f’pajjiż ieħor, tista’ tuża r-roaming 
bil-prezzijiet domestiċi meta tivvjaġġa fi kwalunkwe post fl-UE. 
Ir-roaming daqslikieku f’pajjiżek japplika b’mod awtomatiku. M’għandek 
għalfejn tissettja xejn.

 Sakemm Anna tivvjaġġa perjodikament u tqatta’ aktar żmien f’pajjiżha milli  
 barra minn pajjiżha, hija se tħallas biss dak li hija tħallas f’pajjiżha.
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Anna mhix ċerta dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-Italja u fiċ-Ċekja, u qed taħseb jekk 
tistax tgħum b’moħħha mistrieħ fil-lagi u fil-baħar.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Il-ħarsien tal-ambjent

Iċ-ċittadini tal-UE jgawdu minn fost l-aqwa kwalità tal-ilma għall-għawm 
fid-dinja.
Kull sena, l-UE tippubblika rapport dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm. 
Hija tivvaluta l-kwalità tal-ilma f’aktar minn 22,000 sit għall-għawm mal-
kosta u fil-lagi u x-xmajjar fl-UE kollha. 
85% tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-2019 laħqu l-ogħla u l-aktar 
standards stretti ta’ kwalità “eċċellenti” tal-Unjoni Ewropea.

 Hemm standards minimi tal-UE dwar l-ilma għall-għawm,  
 li l-pajjiżi kollha tal-UE jridu jirrispettaw.

TWEĠIBA

10/12

L-UE tinvesti fl-ibliet u r-reġjuni tal-Ewropa. Il-belt Taljana fejn qed toqgħod Anna tagħmel 
parti minn proġett li qed jgħin lill-ibliet tal-UE jsiru aktar sostenibbli.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Għajnuna lil pajjiżi u reġjuni Ewropej inqas 
żviluppati

L-UE tikkofinanzja eluf ta’ proġetti f’reġjuni u bliet madwar l-Ewropa. Il-
pajjiżi kollha tal-UE u ċ-ċittadini tagħhom jibbenefikaw minn dawn il-fondi. 
Il-parti l-kbira tal-fondi jmorru għar-reġjuni Ewropej inqas żviluppati (murija 
bl-aħmar fil-mappa) biex jgħinuhom ilaħħqu mal-oħrajn.

 Terz tal-baġit tal-UE jintefaq fuq proġetti li jgawdu minnhom l-ibliet  
 u r-reġjuni Ewropej kollha.
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Lura fl-Iżvezja, Anna tirrakkonta l-avventuri Ewropej tagħha lil nannitha. In-nanna tagħha tgħid 
li xtaqet tagħmel xi ħaġa simili meta kienet żagħżugħa, iżda qatt ma kellha ċans tagħmilha.
Kemm kien hemm żgħażagħ li studjaw, ħadmu jew għamlu volontarjat 
barra minn pajjiżhom bis-saħħa tal-Erasmus+?

Il-finanzjament tal-Erasmus+

L-Erasmus+ għen lil madwar 10 miljun persuna biex jistudjaw, jaħdmu jew 
jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom.
Huwa wieħed mill-aktar programmi popolari ta’ finanzjament tal-UE. 
Għas-seba’ snin li ġejjin (2021-2027) il-baġit kważi rdoppja meta mqabbel 
mal-perjodu preċedenti u jammonta għal aktar minn €26 biljun. Dan juri 
l-importanza mogħtija lill-edukazzjoni u liż-żgħażagħ fl-Ewropa. Għal din 
il-fażi l-ġdida, il-programm se jkun aktar inklużiv, aktar diġitali, u aktar 
ekoloġiku.

 10 miljuni

TWEĠIBA
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Il-vjaġġ ta’ Anna ġabilha l-aptit għal aktar avventura. Qed taħseb li tagħmel volontarjat jew 
taħdem fi proġett fl-Iżvezja, jew forsi anke barra mill-pajjiż. Nannitha taħseb li diġà semgħet 
b’inizjattiva simili.
Liema minn dawn it-tweġibiet hija l-inizjattiva l-korretta?

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jagħti lil dawk bejn 18-30 sena l-opportunità 
li jieħdu sehem f’firxa wiesgħa ta’ attivitajiet għal komunità u appoġġ lil 
xulxin, jew permezz tal-volontarjat jew billi jagħmlu kollokament ta’ impjieg. 
Tista’ tirreġistra mal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà meta jkollok 17-il sena, 
iżda ma tistax tibda proġett qabel ma tagħlaq 18-il sena.
L-UE nediet DiscoverEU fl-2018 biex tagħti l-opportunità lill-Ewropej ta’ 18-il 
sena jiskopru l-kontinent tagħhom. Iż-żgħażagħ Ewropej għandhom iċ-ċans 
li jesploraw id-diversità kulturali tal-Ewropa billi jżuru bejn waħda u erba’ 
destinazzjonijiet barranin għal mhux aktar minn 30 jum bis-saħħa ta’ pass 
tal-ivvjaġġar.

 Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà
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 L-iżgurar li kulħadd ikollu l-istess edukazzjoni fil-matematika, 
  l-istorja u l-Ingliż fl-Ewropa kollha.

 L-iżgurar ta’ enerġija sigura, affordabbli u favur il-klima  
 fl-Ewropa.

 It-tkabbir tal-ekonomija tal-Ewropa u l-ħolqien ta’ iktar  
 impjiegi, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ.

1

2

3

Fl-2019, il-Parlament Ewropew eleġġa lil Ursula von der Leyen bħala President tal-
Kummissjoni. Hija ppreżentat il-linji gwida politiċi tagħha b’6 prijoritajiet għall-Ewropa.
Liema minn dawn li ġejjin MHIX waħda mis-6 prijoritajiet tal-President 
von der Leyen?1/13

X’HEMM FUQ L-AĠENDA TAL-UE?

Taf x’qed tagħmel l-UE biex tindirizza l-għadd kbir 
ta’ sfidi tal-lum bħall-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-
migrazzjoni, it-tibdil fil-klima u l-irkupru mill-kriżi tal-
COVID-19? Ejjew niskopru!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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 Standard bla fili ġdid li se jissostitwixxi l-5G

 Inizjattiva tal-UE li tagħti liċ-ċittadini aċċess  
 bla ħlas għall-internet bla fili fi spazji pubbliċi

 Charger komuni tal-mobiles

1

2

3

It-teknoloġija diġitali saret kruċjali għalina lkoll. Dan sar aktar evidenti matul il-pandemija, 
meta ħafna żgħażagħ iddependew fuqha għall-edukazzjoni fid-dar jew biex jikkomunikaw 
mal-ħbieb. L-UE trid tgħin lil kulħadd biex jieħu vantaġġ sħiħ mit-teknoloġiji l-ġodda billi 
tagħtihom aċċess aħjar.
Smajt b’WiFi4EU? Taf x’inhi?

MISTOQSIJA

 2030

 2100

 2050
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2
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It-tibdil fil-klima huwa sfida ewlenija għall-UE u għad-dinja. L-UE għandha l-għan li ssir 
newtrali għall-klima – ekonomija b’emissjonijiet ta’ gassijiet serra żero netti. Il-gvernijiet kollha 
tal-UE qablu li jilħqu dan l-għan sa data mmirata partikolari.
Sa meta l-UE qed tistinka biex tkun newtrali għall-klima?

3/13

2/13
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 Kwint

 Kwart

 Iktar min-nofs
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2
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L-UE qed taħdem biex tiżgura li l-enerġija tagħna tkun favur l-ambjent, affordabbli, u 
disponibbli meta jkollna bżonnha billi tiddiversifika l-provvisti tagħna u tistrieħ aktar fuq 
l-enerġija prodotta fl-UE.
Attwalment kemm nimportaw enerġija minn barra l-UE?

MISTOQSIJA

 Gaia

 Galileo

 Galilei
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2
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Il-ġeolokazzjoni tinsab fil-qalba tar-rivoluzzjoni diġitali. L-UE investiet fis-sistema globali ta’ 
navigazzjoni bis-satellita tagħha. 
X’jisimha?

4/13
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 Il-Kanada

 Il-Ġappun

 New Zealand
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2
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L-ekonomija tal-UE tiddependi fuq il-kummerċ. Is-swieq miftuħin joħolqu aktar tkabbir 
ekonomiku u impjiegi aħjar għall-Ewropa u għal sħabha.  Dan jagħti lill-konsumaturi tal-UE 
aktar għażla u kapaċità tal-akkwist, u jiftaħ swieq ġodda għall-kumpaniji tal-UE.
Ma’ liema pajjiż l-UE MA FFIRMATX ftehim ta’ kummerċ ħieles?

MISTOQSIJA

 Tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra  
 ta’ mill-inqas 55%

 Għandna ntejbu l-effiċjenza tal-enerġija b’tal-inqas 55%

 Tal-inqas 55% tal-enerġija kollha tagħna għandha tiġi  
 minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli

1

2

3

L-UE qed taħdem permezz tan-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra 
biex tippromwovi azzjoni globali ambizzjuża biex tillimita t-tibdil fil-klima. Hija qed tmexxi bl-
eżempju permezz ta’ miri ambizzjużi dwar il-klima u l-enerġija għall-2030.
Liema minn dawn li ġejjin hija l-mira korretta għall-2030?

7/13
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 L-UE trid toħloq mogħdijiet sikuri u legali għal min qed  
 ifittex l-ażil biex jidħol fl-UE ħalli ma jkollux għalfejn  
 jirrikorri għand il-kuntrabandisti u t-traffikanti u jissogra ħajtu.

 L-UE ffinanzjat azzjonijiet ta’ emerġenza fi ħdan l-UE,  
 iżda ma tgħinx lil pajjiżi lil hinn mill-fruntieri tagħha.

 L-UE tassisti lill-Istati Membri tal-UE għar-ritorn ta’ migranti  
 irregolari lejn pajjiżhom avolja jkollhom id-dritt li joqogħdu fl-UE.

1

2

3

L-għadd kbir ta’ migranti u persuni li jfittxu l-ażil li jaslu fl-UE jpoġġi pressjoni fuq l-Ewropa. 
L-UE wieġbet għal din is-sitwazzjoni billi ħadet diversi azzjonijiet.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

MISTOQSIJA

 L-introduzzjoni ta’ liġi ġdida dwar il-protezzjoni tad-data.

 Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni, inkluż online.

 L-ivvjaġġar għat-terroriżmu jew li jappoġġja t-terroriżmu  
 sar reat kriminali.

1

2

3

In-nies li jgħixu fl-UE għandhom iħossuhom kunfidenti li kull fejn jiċċaqilqu fl-UE, il-libertà 
u s-sigurtà tagħhom huma protetti sew. Waħda mit-theddidiet ewlenin attwali huwa 
t-terroriżmu. Għalhekk l-UE adottat sensiela ta’ miżuri biex tipproteġina.
Liema minn dawn li ġejjin MHIX waħda minn dawn il-miżuri?8/13

9/13
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 €50 biljun

MAKE IT
REAL

 €806 biljun

 €166 biljun
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2
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Il-coronavirus heżżeż lill-Ewropa, u l-pandemija qed toħloq danni ekonomiċi u soċjali severi. 
Bħala rispons, l-UE nediet fond imsejjaħ in-“NextGenerationEU” biex jagħti spinta lill-irkupru 
ekonomiku wara l-pandemija.
Taf l-ammont ta’ flus allokati lin-NextGenerationEU?

MISTOQSIJA

 Il-pajjiżi tal-UE jagħmlu 10% tal-popolazzjoni tad-dinja  
 u 15% tal-ekonomija dinjija.

 Il-pajjiżi tal-UE jirrappreżentaw 4% tal-popolazzjoni  
 tad-dinja u jagħmlu 26% tal-ekonomija tad-dinja.

 Il-pajjiżi tal-UE jagħmlu 16% tal-ekonomija tad-dinja, iżda  
 dawn jirrappreżentaw biss madwar 6% tal-popolazzjoni dinjija.

1

2

3

Flimkien, il-pajjiżi tal-UE jirrappreżentaw waħda mill-akbar ekonomiji fid-dinja. Billi jaġixxu 
flimkien għandhom awtorità ferm akbar milli kieku kull pajjiż jimxi għal rasu bil-politika tiegħu.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

11/13
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 Il-Kummissjoni Ewropea

 Il-Parlament Ewropew

 L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini

1

2
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Se negħlbu l-pandemija tal-COVID-19 biss meta jkun ġie vaċċinat ammont biżżejjed ta’ persuni. Biex 
naċċelleraw l-iżvilupp tal-vaċċini kontra l-COVID-19, l-UE appoġġjat kumpaniji li kienu qed jiżviluppaw 
il-vaċċini minn stadju bikri fil-pandemija. Din l-għajnuna finanzjarja għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-
vaċċini kontra l-COVID-19 wasslet biex il-Kummissjoni tikseb id-dritt li tixtri biljuni ta’ dożi ta’ vaċċini 
għaċ-ċittadini tal-UE hekk kif il-vaċċini kienu lesti u ġew ippruvati bħala sikuri u effettivi. Bħalissa qed 
tintuża varjetà ta’ dawn il-vaċċini. Dawn ġew awtorizzati biex jinbiegħu fl-UE.

Liema korp jawtorizza vaċċin biex jinbiegħ fuq is-suq tal-UE?

MISTOQSIJA

 Qabel ma tiġi abbozzata biss

 Ladarba tkun fis-seħħ biss

 Fi kwalunkwe żmien

1

2

12/13

3

Waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni hi li tipproponi liġijiet ġodda biss meta jkun meħtieġ u 
meta jkun hemm valur miżjud Ewropew ċar, u biex tkun trasparenti għalkollox dwar x’qed tagħmel.
Il-pubbliku meta jista’ jikkummenta jew isemma’ leħnu dwar liġi tal-UE?
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Fl-2019, il-Parlament Ewropew eleġġa lil Ursula von der Leyen bħala President tal-
Kummissjoni. Hija ppreżentat il-linji gwida politiċi tagħha b’6 prijoritajiet għall-Ewropa.

Liema minn dawn li ġejjin MHIX waħda mis-6 prijoritajiet tal-President 
von der Leyen?

Is-6 prijoritajiet għall-Ewropa

Il-pajjiżi tal-UE u l-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom jiddeċiedu x’jiġi 
mgħallem fl-iskejjel, u mhux l-UE.
Is-6 prijoritajiet għall-Kummissjoni Ewropea 2019-2023 huma:

• Patt Ekoloġiku Ewropew
• Ewropa lesta għall-era diġitali
• Ekonomija għas-servizz tan-nies
• Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja
• Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew
• Spinta ġdida għal demokrazija Ewropea.

 L-iżgurar li kulħadd ikollu l-istess edukazzjoni fil-matematika,  
 l-istorja u l-Ingliż fl-Ewropa kollha.
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It-tibdil fil-klima huwa sfida ewlenija għall-UE u għad-dinja. L-UE għandha l-għan li ssir 
newtrali għall-klima – ekonomija b’emissjonijiet ta’ gassijiet serra żero netti. Il-gvernijiet kollha 
tal-UE qablu li jilħqu dan l-għan sa data mmirata partikolari.
Sa meta l-UE qed tistinka biex tkun newtrali għall-klima?

Patt Ekoloġiku Ewropew

L-għan tal-UE huwa li ssir newtrali għall-klima sal-2050. It-tranżizzjoni lejn 
soċjetà newtrali għall-klima hija sfida urġenti iżda wkoll opportunità biex 
l-ekonomija tal-Ewropa ssir sostenibbli. L-UE trid tnaqqas l-emissjonijiet 
tagħha ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, u toħloq soċjetà li tuża inqas riżorsi 
naturali, u tipproduċi inqas skart u tniġġis.

 2050
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It-teknoloġija diġitali saret kruċjali għalina lkoll. Dan sar aktar evidenti matul il-pandemija, meta ħafna 
żgħażagħ iddependew fuqha għall-edukazzjoni fid-dar jew biex jikkomunikaw mal-ħbieb. L-UE trid 
tgħin lil kulħadd biex jieħu vantaġġ sħiħ mit-teknoloġiji l-ġodda billi tagħtihom aċċess aħjar.
Smajt b’WiFi4EU? Taf x’inhi?

Ewropa diġitali

WiFi4EU hija inizjattiva tal-UE li tiffinanzja l-installazzjoni ta’ konnessjonijiet 
Wi-Fi fi spazji pubbliċi, bħal parks, libreriji u pjazez.
Sal-2025, l-UE trid li l-ispazji pubbliċi kollha, inklużi l-iskejjel, ikollhom 
konnessjonijiet tal-internet ta’ 1 Gb, filwaqt li d-djar Ewropej kollha għandu 
jkollhom aċċess għal veloċitajiet ta’ download ta’ mill-inqas 100Mbps.

 Inizjattiva tal-UE li tagħti liċ-ċittadini aċċess bla ħlas għall-internet  
 bla fili fi spazji pubbliċi
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Il-ġeolokazzjoni tinsab fil-qalba tar-rivoluzzjoni diġitali. L-UE investiet fis-sistema globali ta’ 
navigazzjoni bis-satellita tagħha. 
X’jisimha?

Is-sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita

Is-sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita tal-UE jisimha Galileo, għall-
astronomu Taljan tas-seklu 16 Galileo Galilei.
Galileo se żżid il-preċiżjoni tal-ġeolokazzjoni b’għaxar darbiet, u permezz 
tagħha se jkunu jistgħu jinħolqu servizzi innovattivi ġodda li jistgħu jibdlu 
l-ħajja tagħna ta’ kuljum, bħal pereżempju l-karozzi awtonomi u t-titjib fin-
networks tat-trasport urban.
Gaia hija satellita tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li għandha missjoni li 
toħloq mappa 3D tal-galassja tagħna, il-Milky Way.

 Galileo
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L-UE qed taħdem biex tiżgura li l-enerġija tagħna tkun favur l-ambjent, affordabbli, u 
disponibbli meta jkollna bżonnha billi tiddiversifika l-provvisti tagħna u tistrieħ aktar fuq 
l-enerġija prodotta fl-UE.
Attwalment kemm nimportaw enerġija minn barra l-UE?

Suq tal-enerġija konness aħjar

Fl-2018, l-UE impurtat 55% tal-enerġija tagħha. Id-diversifikazzjoni tas-
sorsi tal-enerġija u tal-fornituri hija kruċjali biex tittejjeb is-sigurtà tal-
enerġija tagħna. 
Bħalissa, ħafna mill-grilji tad-distribuzzjoni tal-elettriku u l-pipelines tal-
gass mhumiex konnessi tajjeb bejn pajjiż u ieħor. Dan qed jiġi mtejjeb biex 
l-enerġija tkun tista’ tgħaddi liberament fl-UE mingħajr ebda ostakli tekniċi 
jew legali.

 Iktar min-nofs
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L-UE qed taħdem permezz tan-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra 
biex tippromwovi azzjoni globali ambizzjuża biex tillimita t-tibdil fil-klima. Hija qed tmexxi bl-
eżempju permezz ta’ miri ambizzjużi dwar il-klima u l-enerġija għall-2030.
Liema minn dawn li ġejjin hija l-mira korretta għall-2030?

Il-ħarsien tal-klima
Il-qafas tal-UE dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 stabbilixxa tliet 
objettivi ewlenin:
• Tnaqqis ta’ mill-inqas 55% fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 

(mil-livelli tal-1990);
• Tal-inqas 32% tal-enerġija kollha tagħna għandha tiġi minn sorsi tal-

enerġija rinnovabbli;
• Titjib ta’ mill-inqas 32.5% fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
Il-miri tal-2030 huma parti mill-impenn tal-UE għall-Ftehim ta’ Pariġi — il-
ftehim globali dwar il-klima li l-UE għenet tiżgura fl-2015. Dan l-aħħar l-UE 
żiedet il-mira relatata mat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra, peress li l-objettiv fit-tul huwa li ssir newtrali għall-klima sal-2050.

 Tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra ta’ mill-inqas 55%
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L-ekonomija tal-UE tiddependi fuq il-kummerċ. Is-swieq miftuħin joħolqu aktar tkabbir 
ekonomiku u impjiegi aħjar għall-Ewropa u għal sħabha.  Dan jagħti lill-konsumaturi tal-UE 
aktar għażla u kapaċità tal-akkwist, u jiftaħ swieq ġodda għall-kumpaniji tal-UE.
Ma’ liema pajjiż l-UE MA FFIRMATX ftehim ta’ kummerċ ħieles?

Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles

Il-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles jagħmluha aktar faċli għall-pajjiżi biex 
jinnegozjaw ma’ xulxin. Huma jnaqqsu t-tariffi, il-kwoti u restrizzjonijiet oħra 
għall-kummerċ.
L-UE bħalissa qed tinnegozja ftehim ta’ kummerċ ħieles ma’ New Zealand, 
iżda dan għadu ma ġiex konkluż.
L-UE ffirmat ftehimiet kummerċjali kemm mal-Kanada (2016) kif ukoll 
mal-Ġappun (2018), u ħafna pajjiżi oħra mad-dinja kollha. Il-ftehimiet 
kummerċjali tal-UE mal-Kanada u l-Ġappun taw spinta lill-kummerċ, bi 
kważi 25% u 6%, rispettivament, mindu daħlu fis-seħħ.
Illum, l-UE tapplika 45 ftehim kummerċjali li jirrappreżentaw madwar 33% 
tal-kummerċ estern totali tal-UE.

 New Zealand
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In-nies li jgħixu fl-UE għandhom iħossuhom kunfidenti li kull fejn jiċċaqilqu fl-UE, il-libertà 
u s-sigurtà tagħhom huma protetti sew. Waħda mit-theddidiet ewlenin attwali huwa 
t-terroriżmu. Għalhekk l-UE adottat sensiela ta’ miżuri biex tipproteġina.
Liema minn dawn li ġejjin MHIX waħda minn dawn il-miżuri?

L-azzjonijiet tal-UE biex tiġi indirizza t-theddida 
tat-terroriżmu
Il-miżuri meħuda biex jiġi indirizzat kull aspett tat-theddida tat-terroriżmu jinkludu:
• il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni, inkluż online;
• l-ivvjaġġar għat-terroriżmu jew li jappoġġja t-terroriżmu sar reat kriminali;
• jinqabdu aktar operazzjonijiet terroristiċi billi l-informazzjoni tinqasam dejjem 

aktar bejn kulħadd;
• il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu;
• it-tnaqqis fl-aċċess għall-armi tan-nar u għall-isplussivi;
• l-appoġġ lill-pajjiżi sħab, l-aktar dawk fil-Mediterran.
F’azzjoni separata mhux konnessa mat-theddida terroristika, l-UE tejbet il-protezzjoni 
tad-data. F’Mejju 2018 saru applikabbli regoli ġodda li jipproteġu d-data personali 
taċ-ċittadini tal-UE fl-UE u lil hinn minnha. Din il-liġi ġdida dwar il-protezzjoni tad-
data tagħti liċ-ċittadini aktar kontroll fuq kif tintuża d-data personali tagħhom.

 L-introduzzjoni ta’ liġi ġdida dwar il-protezzjoni tad-data.
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L-għadd kbir ta’ migranti u persuni li jfittxu l-ażil li jaslu fl-UE jpoġġi pressjoni fuq l-Ewropa. 
L-UE wieġbet għal din is-sitwazzjoni billi ħadet diversi azzjonijiet.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Migrazzjoni u ażil

L-UE diġà għamlet ħafna biex tittratta aħjar il-wasla tal-migranti u l-persuni 
li qed ifittxu l-ażil, u qed tkompli tagħmel dan. Minbarra li toħroġ il-flus, l-UE 
tgħin fir-rilokazzjoni tal-persuni li qed ifittxu l-ażil u li diġà jinsabu fl-Ewropa 
u tgħin ukoll fir-risistemazzjoni tal-persuni fil-bżonn li ġejjin mill-pajjiżi 
ġirien.
L-UE tipprovdi wkoll għajnuna umanitarja lir-refuġjati u l-migranti f’pajjiżi 
barra l-UE, bħat-Turkija, il-Libanu, il-Ġordan u l-Iraq.
Barra minn hekk, l-UE ħolqot Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta li se 
ssaħħaħ il-ġestjoni u s-sigurtà tal-fruntieri esterni tal-UE.

 The EU wants to create safe and legal ways for asylum seekers to enter the EU 
 so that they do not have to risk their lives by turning to smugglers and traffickers.
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Flimkien, il-pajjiżi tal-UE jirrappreżentaw waħda mill-akbar ekonomiji fid-dinja. Billi jaġixxu 
flimkien għandhom awtorità ferm akbar milli kieku kull pajjiż jimxi għal rasu bil-politika tiegħu.
Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi vera?

Attur globali

Il-pajjiżi tal-UE jagħmlu madwar 16% tal-ekonomija tad-dinja filwaqt li 
jirrappreżentaw biss madwar 6% tal-popolazzjoni globali. 
Għalkemm l-Ewropa hi kontinent relattivament żgħir, għandha rwol 
importanti fix-xena dinjija. Pereżempju, hija mexxiet u appoġġjat taħditiet 
ta’ paċi fid-dinja kollha biex twaqqaf il-kunflitti u ħadet ir-riedni f’idejha fil-
ġlieda dinjija kontra t-tibdil fil-klima.

 Il-pajjiżi tal-UE jagħmlu 16% tal-ekonomija tad-dinja, iżda dawn jirrappreżentaw 
 biss madwar 6% tal-popolazzjoni dinjija.
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Il-coronavirus heżżeż lill-Ewropa, u l-pandemija qed toħloq danni ekonomiċi u soċjali severi. 
Bħala rispons, l-UE nediet fond imsejjaħ in-“NextGenerationEU” biex jagħti spinta lill-irkupru 
ekonomiku wara l-pandemija.
Taf l-ammont ta’ flus allokati lin-NextGenerationEU?

NextGenerationEU

In-NextGenerationEU huwa fond tal-UE ta’ madwar €806 biljun. Il-pajjiżi 
tal-UE jistgħu jużawh biex jgħinu lill-ekonomiji tagħhom jirkupraw mill-kriżi 
u jħejju lill-Ewropa għall-ġenerazzjonijiet li jmiss. Aktar minn 50% tal-fondi 
se jmorru għal proġetti li għandhom l-għan li jimmodernizzaw l-Ewropa, 
pereżempju billi jippromwovu l-innovazzjoni fit-teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali. 
Dawn il-flus se jintużaw ukoll biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ u biex 
jgħinuhom jiksbu ħiliet ġodda.

 €806 biljun
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Waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni hi li tipproponi liġijiet ġodda biss meta jkun meħtieġ u 
meta jkun hemm valur miżjud Ewropew ċar, u biex tkun trasparenti għalkollox dwar x’qed tagħmel.
Il-pubbliku meta jista’ jikkummenta jew isemma’ leħnu dwar liġi tal-UE?

Konsultazzjonijiet taċ-ċittadini

Qabel tagħmel proposti dwar liġijiet u azzjonijiet ġodda tal-UE, u matul 
il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea tisma’ mill-qrib 
liċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati.
Mod wieħed biex tesprimi t-tħassib tiegħek huwa online. Iċ-ċittadini jistgħu 
jagħtu l-kummenti tagħhom billi jwieġbu konsultazzjoni pubblika online, jew 
billi jibagħtu l-kummenti fuq inizjattiva tagħhom stess. Iċ-ċittadini dejjem 
jistgħu jagħtu l-feedback tagħhom, anke wara li l-liġi tkun daħlet fis-seħħ.

 Fi kwalunkwe żmien
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Se negħlbu l-pandemija tal-COVID-19 biss meta jkun ġie vaċċinat ammont biżżejjed ta’ persuni. Biex naċċelleraw l-iżvilupp 
tal-vaċċini kontra l-COVID-19, l-UE appoġġjat kumpaniji li kienu qed jiżviluppaw il-vaċċini minn stadju bikri fil-pandemija. 
Din l-għajnuna finanzjarja għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-vaċċini kontra l-COVID-19 wasslet biex il-Kummissjoni tikseb 
id-dritt li tixtri biljuni ta’ dożi ta’ vaċċini għaċ-ċittadini tal-UE hekk kif il-vaċċini kienu lesti u ġew ippruvati bħala sikuri u 
effettivi. Bħalissa qed tintuża varjetà ta’ dawn il-vaċċini. Dawn ġew awtorizzati biex jinbiegħu fl-UE.

Liema korp jawtorizza vaċċin biex jinbiegħ fuq is-suq tal-UE?

Il-vaċċini kontra l-COVID-19
Il-mediċini kollha, inklużi l-vaċċini, jeħtieġu l-hekk imsejħa “awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni” qabel ma jkunu jistgħu jinbiegħu fil-pajjiżi tal-UE. L-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (EMA) twettaq evalwazzjoni xjentifika u tirrakkomanda 
dwar jekk vaċċin huwiex sikur, effettiv u ta’ kwalità tajba. Jekk l-EMA tagħti 
rakkomandazzjoni pożittiva, il-Kummissjoni Ewropea tista’ tawtorizza d-dħul tal-
vaċċin il-ġdid fis-suq tal-UE.
Diversi vaċċini kontra l-COVID-19 issa ġew ivvalutati bħala sikuri u effettivi mill-EMA, 
u l-Kummissjoni Ewropea awtorizzathom biex jinbiegħu fis-suq tal-UE. B’kollox, ġew 
assikurati biljuni ta’ vaċċini. Qed issir il-konsenja tad-dożi tal-vaċċini lill-pajjiżi tal-UE 
u ċ-ċittadini tal-UE qed jitlaqqmu b’ritmu li dejjem qed jiżdied.
Barra minn hekk, biex jgħinu lil pajjiżi oħrajn, il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE 
impenjaw aktar minn   
€3 biljun lill-COVAX. Din hi kollaborazzjoni globali bl-għan li tiżgura l-aċċess għall-
vaċċini kontra l-COVID-19 fuq termini ugwali għal kull pajjiż fid-dinja.

 Il-Kummissjoni Ewropea
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