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RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' ħidma dwar l-Edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport  
ippresedut minn Silja Markkula, Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 

Il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru 2021, 11.00 – 13.00 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 

Din kienet l-ewwel laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma, li saret f'format ibridu. Il-President, Silja Markkula, tat 
merħba lill-membri u spjegat li l-għan tal-laqgħa kien li tippermettilhom isiru jafu lil xulxin u jkollhom 
l-ewwel diskussjoni dwar temi u ideat emerġenti li jkunu ġejjin mill-Panels taċ-Ċittadini u mill-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi. Tat stampa ġenerali tal-kontributi li saru s'issa fis-suġġett 
"Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport" fuq il-pjattaforma diġitali, li tkopri t-temi tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ, l-identità komuni tal-UE, l-edukazzjoni valida għall-futur, il-mobbiltà intra-UE u l-wirt 
Ewropew. Semmiet ukoll l-eżiti rilevanti tal-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ, fejn kienu tqajmu 
temi simili.   
 
B'referenza għall-proċess li jmiss, il-President enfasizzat li l-grupp ta' ħidma se jaħdem abbażi ta' 
kunsens. Osservat ukoll li minħabba n-natura transsettorjali ta' xi wħud mill-oqsma koperti, bħaż-
żgħażagħ, se jkun hemm xi duplikazzjoni mal-ħidma ta' gruppi ta' ħidma oħrajn. Il-President 
imbagħad fetħet id-diskussjoni għall-membri kollha, l-ewwel lir-rappreżentanti tal-Panels taċ-
Ċittadini Ewropej.  
 

2. Diskussjoni  
 
Ir-rappreżentanti tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej "Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u 
impjiegi/Żgħażagħ, sport, kultura u edukazzjoni/Trasformazzjoni diġitali" taw stampa ġenerali tas-
suġġetti rilevanti diskussi matul l-ewwel sessjoni tal-panel li sar mis-17 sad-19 ta' Settembru. Dawn 
kienu jinkludu l-edukazzjoni u l-mobbiltà taż-żgħażagħ, il-qgħad fost iż-żgħażagħ, l-impatt tal-COVID-
19 fuq iż-żgħażagħ, it-tagħlim tal-lingwi u r-rwol tas-simboli Ewropej. 
 
Il-membri tal-grupp ta' ħidma taw ir-reazzjonijiet tagħhom għall-kontributi taċ-ċittadini u ddeskrivew 
l-aspettattivi tagħhom għall-ħidma futura. Ħafna interventi ffukaw fuq iż-żgħażagħ u l-edukazzjoni. 
B'mod partikolari, tqajmu dawn il-punti li ġejjin: 

  

 Diversi kelliema enfasizzaw l-importanza li jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ wara l-kriżi 
tal-COVID-19 u li jiġi ffaċilitat l-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol. 

 Kien hemm ukoll talbiet biex jiġu żgurati impjiegi ta' kwalità u remunerazzjoni ġusta għaż-
żgħażagħ, inkluż billi tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' traineeships bla ħlas. 

 L-impatt soċjali u psikoloġiku sinifikanti tal-kriżi tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ u l-aċċess 
tagħhom għall-edukazzjoni żdied. 

 Xi kelliema ffukaw fuq il-mobbiltà intra-UE, inklużi aspetti ta' sostenibbiltà u miżuri ulterjuri 
possibbli biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-istudenti.  

 Kien hemm talbiet biex titjieb l-edukazzjoni ċivika dwar l-UE fl-iskejjel, kif ukoll xi 
suġġerimenti biex jinħoloq programm komuni jew ktieb tal-istorja komuni biex titrawwem 
identità Ewropea komuni.  
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 Ġiet enfasizzata wkoll l-importanza tal-edukazzjoni u l-kultura fil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-
intolleranza. 

 Xi membri ssuġġerew li l-età minima biex teżerċita d-dritt ta' vot titbaxxa għal 16-il sena, 
filwaqt li oħrajn qiesu li din ma kinitx kwistjoni kunsenswali.  

 Id-diversità lingwistika u l-protezzjoni tal-minoranzi lingwistiċi ssemmew bħala elementi 
ewlenin tal-identità Ewropea.  

 Ġew diskussi wkoll kwistjonijiet relatati mal-isport u l-promozzjoni ta' stili ta' ħajja tajbin 
għas-saħħa, kif ukoll ir-rwol ta' avvenimenti kulturali u sportivi internazzjonali fit-tisħiħ tal-
identità komuni Ewropea.  
 

Fl-interventi tagħhom, xi kelliema enfasizzaw l-inizjattivi eżistenti fil-livell tal-UE fl-oqsma tal-
edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport, u talbu li l-ħidma tinbena fuq dawn il-pedamenti. Oħrajn 
fakkru l-kompetenzi limitati tal-UE fl-oqsma koperti mill-grupp ta' ħidma. Minħabba r-rabtiet ta' dan il-
qasam ma' oqsma oħra ta' politika, kien hemm ukoll talbiet għall-integrazzjoni taż-żgħażagħ fil-politiki 
tal-UE.  
 
L-interventi koprew ukoll l-organizzazzjoni tad-diskussjonijiet fil-grupp ta' ħidma. Diversi membri 
appellaw għal strutturar aħjar tad-dibattitu, filwaqt li żdiedet il-possibbiltà ta' ħidma fis-sottogruppi 
f'laqgħat futuri flimkien mal-format tal-plenarja. Ġiet sottolinjata wkoll il-ħtieġa li jsiru suġġerimenti 
konkreti bħala kontribut lill-Plenarja. 
 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President ġabret fil-qosor il-kwistjonijiet rikorrenti mqajma fid-dibattitu u saħqet fuq ir-rikkezza tal-
proposti li jistgħu jsiru lill-Plenarja. Innutat ukoll ix-xewqa tal-membri li jużaw formati oħra minbarra l-
format tal-plenarja biex japprofondixxu d-diskussjonijiet fil-laqgħat tal-grupp ta' ħidma u esprimiet ir-
rieda tagħha li terġa' lura għal din il-kwistjoni.  
 
Il-membri ġew infurmati li meta ssir il-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħdma f'Diċembru, se jkunu diġà 
disponibbli r-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej, u l-grupp ta' ħidma se jkollu 
jibbaża l-ħidma tiegħu fuqhom. Il-President fakkret ukoll li l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi se tibqa' 
disponibbli biex tipproponi u tiddiskuti ideat konkreti matul il-Konferenza.  
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ANNESS. Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar l-Edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport 
 

President:  Silja MARKKULA 
(Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ) 

 
 

Titolu Isem Kunjom Komponent 

        

is-Sa Greta Karoline ADAMEK  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Christine ANDERSON Parlament Ewropew 

is-Sur Tiago ANTUNES Kunsill 

is-Sur Hugues  BAYET Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Mikuláš  BEK Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Matteo Luigi  BIANCHI Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Emil   BOC Rappreżentant lokali/reġjonali 

is-Sa  Fabíola  CARDOSO Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Paula CARVALHO Kunsill 

is-Sur Lefteris CHRISTOFOROU Parlament Ewropew 

is-Sa  Gabriela  CREȚU Parlamenti nazzjonali 

is-Sur François DECOSTER  Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Daniela DUMITRU  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Laurence FARRENG Parlament Ewropew 

is-Sa Kinga GÁL Parlament Ewropew 

is-Sur Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Kunsill 

is-Sa  Josune  GOROSPE Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Enzo GORZA Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Alicia HOMS GINEL Parlament Ewropew 

is-Sa Zuzana HOZLÁROVÁ Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa  Tea JARC Sħab soċjali 

is-Sa  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Željka  JOSIĆ Kunsill 

is-Sur Peter  KMEC Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Antonis KOURRAS Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Regina LAUCYTE  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Kieran MCCARTHY Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Nora MEBAREK Parlament Ewropew 

is-Sa Dace MELBĀRDE Parlament Ewropew 

is-Sur Jean Claude  MICALLEF Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Baiba  MILTOVIČA  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Vidmantas MITKUS Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sur Victor NEGRESCU Parlament Ewropew 

is-Sur Elyes OUERGHI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur George  PAPANDREOU Parlamenti nazzjonali 
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is-Sur Igors  PIMENOVS Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Anne PRÉDOUR Kunsill 

is-Sa  Janine REINARTZ Kunsill 

is-Sur Paul  RÜBIG Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Piero SAVARIS  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Axel  SCHÄFER Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Michaela ŠOJDROVÁ Parlament Ewropew 

is-Sur Guy VERHOFSTADT Parlament Ewropew 

is-Sa Isabel WISELER-LIMA Parlament Ewropew 

is-Sa Salima YENBOU Parlament Ewropew 

is-Sa Marina ZELENETSKA  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

 


