
Ċittadin huwa membru ta’ komunità, li għandu 
drittijiet u dmirijiet. Iċ-ċittadini jsaħħu dak li jifhmu 
b’ċittadinanza u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-
komunità b’mod progressiv. Huwa essenzjali għad-
demokrazija li ċ-ċittadini jikkontribwixxu b’mod attiv 
fil-ħajja tal-komunità tagħhom.

Ipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE: 
www.eesc.europa.eu

NIEĦDU AZZJONI GĦALL-FUTUR
INKUNU ĊITTADINI RESPONSABBLI TAL-UE

ĊITTADINANZA  
ATTIVA U PARTEĊIPATTIVA
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PARTEĊIPAZZJONI
Tista’ tieħu sehem biex ittejjeb 
ħajtek u dik tal-oħrajn fil-livell 
lokali, nazzjonali u Ewropew. Forma 
importanti ta’ parteċipazzjoni 
fil-governanza hija l-vot, u 
hemm ħafna forom oħra ta’ 
parteċipazzjoni fix-xogħol, fl-iskola, 
fl-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, eċċ.

GOVERNANZA
Iċ-ċittadin għandhom id-dritt ikunu jafu għaliex, kif u meta jittieħdu 
d-deċiżjonijiet. Jistgħu wkoll joħorġu għal elezzjonijiet u jipparteċipaw 
aktar fil-ħajja tal-komunità tagħhom.

INVESTImENT  
FIL-FUTUR
Ċittadini informati u attivi jfittxu li 
jressqu lis-soċjetà tagħhom lejn stil 
ta’ ħajja aktar sostenibbli, b’mod 
li huma u jissodisfaw il-ħtiġijiet 
tagħhom ta’ kuljum ma jtellfux 
lill-ġenerazzjonijiet futuri milli 
jkunu jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet 
tagħhom.

IL-LIBERTà U R-RISPETT LEJN 
L-OĦRAJN
Is-soċjetà hija mogħnija bid-diversità tal-
isfondi kulturali, l-opinjonijiet, il-ġeneri eċċ. 
Iċ-ċittadini jgawdu għadd ta’ libertajiet, e.g. 
il-libertà tal-ħsieb, il-libertà tal-espressjoni 
u tal-informazzjoni u l-libertà tal-assemblea 
u l-assoċjazzjoni. Dawn il-libertajiet 
jippermettulhom li jipparteċipaw fis-soċjetà. TAGĦRIF

Ċittadini informati huma aktar kapaċi jieħdu sehem fil-ħajja  
tal-komunità.

Tista’ ssib informazzjoni, għajnuna u pariri dwar id-drittijiet  
fl-UE għaċ-ċittadini u n-negozji tal-UE fi:  
http://europa.eu/youreurope.

ĊITTADINI TAD-DINJA
L-isfidi globali jistgħu jissolvew biss 
b’kooperazzjoni mal-oħrajn. L-imġiba 
responsabbli tibda’ fil-livell individwali u 
tkompli b’azzjonijiet lokali u internazzjonali.

INTEGRAZZJONI
Iċ-ċittadini kollha, bla 
distinzjoni ta’ età, ġeneru, 
diżabbiltà, oriġini, eċċ. irid 
ikollhom opportunitajiet 
indaqs biex jipparteċipaw  
bi sħiħ u jikkontribwixxu  
lejn is-soċjetà.

SOLIDARJETà BEJN  
IL-ġENERAZZJONIJIET
Is-soċjetà hija bbażata fuq l-iskambji  
u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet fi ħdan 
il-komunità.

EDUKAZZJONI
It-tfal jitgħallmu dwar iċ-
ċittadinanza mill-ġenituri tagħhom 
u fil-klassi. Il-ġenituri jistgħu jagħtu 
eżempju, u l-edukazzjoni tista’ 
tgħinhom jakkwistaw esperjenza u 
għarfien fil-fond.

Ċittadinanza fl-Unjoni EwropEa 
Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tiggarantixxi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, fosthom id-dritt li:
• ikollok il-libertà ta’ moviment u ta’ residenza fl-UE;
• tivvota u toħroġ bħala kandidat għall-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet muniċipali;
• tkun imħares mill-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE;
• tagħmel petizzjoni lill-Parlament Ewropew u tressaq ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew.
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