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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

L-iSpeaker jirċievi żjara ta’ kortesija mid-Direttur Ġenerali għall-Komunikazzjoni fil-Parlament 

Ewropew 

 

L-iSpeaker Anġlu Farrugia llum irċieva żjara ta’ kortesija minn Juana Lahousse, Direttur Ġenerali 

għall-Komunikazzjoni fil-Parlament Ewropew. 

 

Matul il-laqgħa Anġlu Farrugia spjega kif il-migrazzjoni tal-Parlament mill-Palazz għall-binja l-

ġdida fid-daħla tal-Belt għenet sabiex il-Parlament ikun f’pożizzjoni aħjar li jikkomunika mal-

pubbliku dwar il-ħidma tiegħu. Huwa nnota li anke d-disinn tal-binja jagħti sensazzjoni ta’ ftuħ u 

trasparenza. Barra minn hekk, sa mill-inawgurazzjoni tal-binja fl-4 ta’ Mejju 2015 is-sessjonijiet 

kollha tal-Parlament qegħdin jiġu trasmessi fuq stazzjon tat-televiżjoni tal-Parlament kif ukoll 

streamed live fuq l-internet. L-iSpeaker irrefera wkoll għad-diversi laqgħat u attivitajiet li jinżammu 

fil-binja tal-Parlament matul is-sena u nnota li minn mindu nfetħet il-binja, din żaruha aktar minn 

16,000 ruħ. 

 

Min-naħa tagħha s-Sinjura Lahousse apprezzat is-sensazzjoni ta’ ftuħ li toffri l-binja anke fid-dawl 

li bosta istituzzjonjiet, inkluż il-Parlament Ewropew, jinsabu kostretti li jżidu tant sigurtà li trendi l-

istituzzjoni waħda magħluqa u mhux miftuħa biżżejjed għall-pubbliku. Hija tkellmet dwar ir-riżorsi 

li l-Parlament Ewropew iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq is-sit elettroniku tiegħu, kif 

ukoll dwar il-Parlamentarium u l-proġett ta’ House of European History. Is-Sinjura Lahousse 

infurmat lill-iSpeaker dwar proġett pilota, il-European Parliament Ambassador School Programme, 

imniedi f’numru ta’ stati membri mill-Parlament Ewropew, u pproponiet li b’kollaborazzjoni mal-

Parlament Malti l-programm li ser jiġi mniedi f’Malta jinkludi sessjonijiet dwar kif jaħdem il-

Parlament Malti.  

 

L-iSpeaker Anġlu Farrugia tkellem ukoll dwar il-proġett għal-librerija u arkivji fis-sotterran tal-

binja tal-Parlament għal liema proġett qed jiġi esplorat l-użu ta’ fondi Ewropej. Spjega kif permezz 

ta’ dan il-proġett l-arkivji kollha tal-Parlament isiru aċċessibbli għall-pubbliku, b’mod li l-

Parlament ikun tassew miftuħ kif maħsub mill-Perit Renzo Piano li ddisinja l-binja. Is-Sinjura 

Lahousse faħħret din il-proposta u tat l-appoġġ tagħha għal din l-inizjattiva. 

 

Iż-żewġ naħat tkellmu wkoll dwar possibilitajiet ta’ kollaborazzjoni bejn iż-żewġ Parlamenti bi 

preparazzjoni għall-presidenza ta’ Malta tal-Kunsill fl-2017. 

 

L-iSpeaker laqa’ ż-żewġ proposti tas-Sinjura Lahousse li permezz tagħhom għandha tkompli 

tissaħħaħ il-kooperazzjoni li teżisti diġà bejn il-Parlament Malti u dak Ewropew. 
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Għal din il-laqgħa s-Sinjura Lahousse kienet akkumpanjata minn Dr Peter Agius, Kap tal-Uffiċċju 

tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew f’Malta, li għada l-4 ta’ Marzu ser ikunu preżenti wkoll 

għall-ftuħ tal-wirja ta’ ritratti dwar refuġjati u persuni li qegħdin ifittxu l-ażil nisa, u ser tiġi 

mtellgħa mill-Parlament Ewropew fil-foyer tal-Parlament ta’ Malta. Il-wirja ta’ ritratti ser tkun 

miftuħa għall-pubbliku sal-11 ta’ Marzu 2016. 
 

 

 

 


