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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER
Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ 2018
L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia mexxa l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Parlament
Nazzjonali taż-Żgħażagħ, attività ta’ kull sena li tiġi organizzata flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tażŻgħażagħ. Din l-attività tagħti opportunità liż-żgħażagħ ta’ bejn it-13 u l-35 sena biex jiddibattu
suġġetti magħżulin minnhom stess.
L-Ispeaker tkellem dwar l-importanza li kull persuna tgħix b’dinjità. Ħajja dinjituża tfisser li ddrittijiet u l-libertajiet essenzjali u fundamentali tal-persuna mhux biss ikunu sanċiti mil-liġi iżda
jkunu wkoll, b’mod tanġibbli, imħarsa u garantiti mill-Istat. Fid-Dikjarazzjoni Universali tadDrittijiet u l-Libertajiet tal-Bniedem ta’ Diċembru 1948, l-istati membri tan-Nazzjonijiet Uniti
impenjaw ruħhom biex jippromwovu r-rispett tad-drittijiet u tal-libertajiet tal-bniedem li huma ssisien ta’ kull stat demokratiku u ta’ kull demokrazija rappreżentattiva.
L-Ispeaker qal li inizjattivi bħalma hi tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ għandhom l-għan li
jħeġġu parteċipazzjoni politika aktar attiva fost iż-żgħażagħ. Tenna li hu d-dover tal-politiċi u anke
taż-żgħażagħ li qed iressqu l-proposti tagħhom li jkunu responsabbli u jaħdmu dejjem għat-titjib talġid komuni ta’ pajjiżna.
Is-seduta kienet maqsuma f’żewġ sessjonijiet. Matul is-sessjoni għall-adoloxxenti ta’ etajiet bejn it13 u t-18-il sena tressqu tliet riżoluzzjonijiet proposti dwar il-media u l-ġurnaliżmu f’Malta; listrateġija għall-iżvilupp tal-bini f’Malta; u l-Vot 16: Edukazzjoni Ċivika.
Matul it-tieni sessjoni, dik għaż-żgħażagħ ’il fuq minn 19-il sena, ġew diskussi tliet riżoluzzjonijiet
li kienu jitrattaw is-saħħa mentali f’Malta; ir-riforma tal-liġi tal-prostituzzjoni; u l-legalizzazzjoni talmarijuana.
Is-seduta ġiet indirizzata minn Michael Piccinino, il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ li
tkellem dwar proposti li tqajmu mill-Kunsill fil-passat u li eventwalment ġew adottati mill-Parlament
Malti permezz ta’ emendi fil-liġijiet relattivi.
Din l-edizzjoni tal-Parlament taż-Żgħażagħ kienet ukoll indirizzata mill-Prim Ministru Joseph
Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza
Helena Dalli, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji Clifton Grima,
is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi
Amministrattivi Julia Farrugia Portelli u Ryan Callus.
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Diversi membri parlamentari oħrajn miż-żewġ naħat tal-Kamra attendew dawn is-seduti talParlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ, fosthom il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist
Bartolo, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis, Robert Abela,
David Agius, Byron Camilleri, Rosianne Cutajar u Glenn Bedingfield.
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